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Iława, 14 sierpnia 2019 

 
 

ROZEZNANIE RYNKU 
 

 W związku z realizacją projektu pn. „Akademia samodzielności” zapraszamy 
Państwa do złożenia oferty według niniejszego zapytania ofertowego: 

 
Nr postępowania RR/6/AS.PSONI/2019 

Tytuł projektu Akademia samodzielności 

Beneficjent/Zamawiający Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie 

ul. Wiejska 2D 

14-202 Iława 

Tryb postępowania Rozeznanie rynku na zakup ramy do podwieszania wraz z belką rozbudowującą oraz huśtawki 

terapeutycznej do terapii integracji sensorycznej w ramach projektu „Akademia 

samodzielności” - postępowanie realizowane w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Celem niniejszego postępowania jest ustalenie ceny rynkowej zakupu i dostawy towarów opisanych  

w przedmiocie zamówienia. Jednakże, w przypadku przedstawienia najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający zdecyduje o wyborze oferenta. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Rodzaj zamówienia Zakup ramy do podwieszania wraz z belką rozbudowującą oraz huśtawki terapeutycznej do 

terapii integracji sensorycznej w ramach projektu pn. „Akademia samodzielności” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

pt. „Akademia samodzielności”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

II. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia 

1. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 

PRZEDMIOT Kod CPV OPIS CPV 

RAMA DO PODWIESZANIA SPRZĘTU 37426000-0 Sprzęt do ćwiczeń równowagi 

BELKA ROZBUDOWUJĄCA 37426000-0 Sprzęt do ćwiczeń równowagi 

HUŚTAWKA TERAPEUTYCZNA 37426000-0 Sprzęt do ćwiczeń równowagi 

 

2. Rodzaj i opis ww. towarów określone są w specyfikacji zamówienia – załączniku nr 1  

do zapytania ofertowego, przy czym opis zawiera minimalne wymagania dotyczące sprzętów 

objętych przedmiotem zamówienia, co oznacza, że wykonawca może zaoferować przedmiot 

zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi. 

Wskazane przez zamawiającego przykładowe fotografie służą jedynie do zobrazowania 

standardu mebli, a nie wskazują na konkretny produkt lub konkretnego producenta. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Przedmiot zamówienia realizowany jest jako część projektu pn. „Akademia samodzielności” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 

2020. Projekt jest realizowany dla 150 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 110 

osób z niepełnosprawnościami z terenu Iławy i powiatu iławskiego. 

III. Miejsce dostawy  Siedziba PSONI Koło w Iławie (budynek Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie) 

Sala Doświadczania Świata (nr 6) 

ul. Wiejska 2D, 14-202 Iława 
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IV. Termin realizacji 

dostawy 
Maksymalnie do 30 września 2019 r. 

V. Kryteria oceny ofert Cena – 100%:  

oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, zgodnie z formułą: 

 

         najniższa cena brutto spośród badanych ofert 

wartość punktowa oferty  = __________________________________________________ x 10 x 100                      

cena brutto badanej oferty  
 

VI. Informacja o 

możliwości składania 

ofert częściowych, 

uzupełniających 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:  

2. Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane z części zamówienia elementy - niedopuszczalne 

jest dzielenie ustalonych części zamówienia na mniejsze.  

3. Oferty na wykonanie niekompletnej części zamówienia podlegają odrzuceniu. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert uzupełniających. 

VII. Sposób sporządzania 
oferty 

1. Ofertę należy przygotować na Formularzu ofertowym, którego wzór określony został w 
załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.  

2. Oferta winna zawierać cenę brutto obejmującą zamówienie, podając ją liczbowo i słownie. 
Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty, opłaty i podatki związane 
z realizacją zamówienia. 

VIII. Miejsce i termin 
składania ofert 

1. Ofertę (zgodną z zał. nr 1, na formularzu – zał. 2) należy złożyć do dnia 20.08.2019 r.  
do godziny 12:00 (decyduje data wpływu do zamawiającego) w następujący sposób:  
a) zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro.as@psoni.ilawa.pl, przy czym  

w temacie wiadomości należy wpisać: „Oferta – sprzęty do IS” 
lub  

b) przesłać pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe 
na adres Zamawiającego: PSONI Koło w Iławie, „Akademia samodzielności”, ul. Wiejska 
2D, 14-202 Iława, przy czym zaleca się, aby oferta złożona była w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem „Oferta – sprzęty do SI”;  
lub 

c) osobiście w Biurze Projektu (I piętro, pok. nr 101 w godz. od 8.00 do 15.00) - siedzibie 
Zamawiającego.  

2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. 
3. Otwarcie ofert nastąpi 20.08.2019 o godzinie 12:15.  
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

IX. Dodatkowe informacje 
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie niekompletna lub jej treść nie będzie odpowiadać treści 

niniejszego Zapytania ofertowego.  
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty.  
3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zaproszenia na każdym etapie jego realizacji. 
4. Osoba do kontaktu – Magdalena Wróblewska, tel. 500 292 014 

Klauzula informacyjna z 
art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie, adres: ul. Wiejska 2D, 14-202 Iława, tel. 500 292 014, 
email: zk.ilawa@psoni.org.pl    

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
rozeznaniem rynku nr RR/6/AS/PSONI/2019 w ramach projektu „Akademia samodzielności” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 
oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja zapytania ofertowego w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 140 Rozporządzenia ogólnego tj. 
Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
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Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po 
złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczącego 
zakończenia Projektu 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
**   Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią:  

1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja 

2) Załącznik nr 2 - Formularz oferty 
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