
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                                                       

Projekt  „Profesjonalista na rynku pracy ” – RPLU.09.01.00-06-0123/15-00  

    Lublin, dnia 29.08.2016 

 

ZAPYTANIE o CENĘ    nr 1/ RPLU.09.01.00-06-0123/15-00 

 

Projekt  „Profesjonalista na rynku pracy” – RPLU.09.01.00-06-0123/15-00 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

 

I. Zamawiający: 

Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”  

Lublin 20-109 , ul. Królewska 3 

NIP 9461840518 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dla uczestników projektu 80 zestawów  

materiałów szkoleniowych zawierających: 

a)podręcznik z zakresu komunikacji społecznej: Denis McQuail „Teoria komunikowania 

masowego” Wydawnictwo PWN – miękka okładka, wydanie  2008 rok lub późniejsze 

b)podręcznik specjalistyczny: Mariusz Goniewicz „Pierwsza pomoc. Podręcznik dla 

studentów”- Wydawnictwo PZWL – miękka okłada,   wydanie2015 rok lub późniejsze 

c)długopis – 2 sztuki w zestawie 

d)notatnik- zeszyt  A4 , miękka okładka, min. 96 stron- 2 sztuki w zestawie 

e)apteczka  pierwszej pomocy zawierająca co najmniej następujące artykuły: 

-Bandaż Dziany 4m x 10cm 

-Bandaż Dziany 4m x 5cm 

-Bandaż Elastyczny 4m x 12cm 

-Bandaż Elastyczny 4m x 8cm 

-Gaza Opatrunkowa Jałowa 13-nitkowa 1 m2 

-Gaziki do Dezynfekcji, chusteczki 

-Kompres Gazowy 5cmx5cm Niejałowy 100szt. 13nit.8war 

-Kompres Gazowy 5x5 cm 17nit.8war. 

-Nożyczki Ratownicze 10 cm 

-Opatrunek Hydrożelowy 5x5 cm BurnTec 

-Plaster Włókninowy z Opatrunkiem Soft 1m x 6cm 

-Plaster z Opatrunkiem 10cmx6cm 

-Przylepiec Włókninowy Soft 1,25cmx5m 

-Płyn Skinman Soft -:100 ml 

Rękawiczki Diagnostyczne 1 para 

-Sztuczny Lód ICE MIX - 200ml  

Woda Utleniona 3% 100 ml 

-Zestaw do Płukania Oka - ZPO  

- opakowanie w formie torby materiałowej zapinanej na zamek  lub plastikowego 

zamykanego pudełka 

f) fartuch medyczny biały bawełniany, z długim rękawem ( rozmiary wg. Zamówienia 

uczestników) 

Termin dostarczenia: wrzesień 2016- kwiecień 2017  ( wg harmonogramu) 
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2. III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące kryteria:  

-  posiadają potencjał/doświadczenie w realizacji usługi/dostawie towaru stanowiącej przedmiot 

zamówienia 

-nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do 

możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania 

upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

-nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, 

 

IV. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych 

podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 

 

V.  KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY 

A) Ocena formalna: 

-  czy oferta wpłynęła w terminie ? 

- czy została złożona na formularzu ofertowym i zawiera wszystkie załączniki i podpisy ? 

B)  Ocena merytoryczna 

I. Cena 100 % - 100 pkt . 

 

VI.  OSOBA DO KONTAKTU  

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Beata Chruścicka, e-mail: oferty.lublin@solidarnosc.org.pl  

    

VII. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY  

Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Dopuszcza się złożenia oferty 

częściowej. 

  

VIII. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  

Termin składania ofert wyznaczono na 07 września  2016 r. do godziny 14:30 (wiążąca jest data 

wpływu oferty do Biura Projektu).  

Ofertę można składać:  

1. Osobiście/pocztą: Biuro Projektu Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność ,                               

ul. Królewska 3 , pokój 35,  20-109 Lublin   

2. Mailem na adres: oferty.lublin@solidarnosc.org.pl 

VIII. Postanowienia końcowe 

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

- odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania 

przyczyny,  

- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 

- zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,  

- żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,  

- wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia. 
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Załącznik 1 

 
ZAPYTANIE o  CENĘ    nr 1/ RPLU.09.01.00-06-0123/15-00        

       

 

Formularz oferty 

 

Dane wykonawcy:  

 

 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia w postaci dostarczenia dla 

uczestników projektu 80 zestawów  materiałów szkoleniowych 

zawierających: 
a)podręcznik z zakresu komunikacji społecznej: Denis McQuail „Teoria komunikowania masowego” 

Wydawnictwo PWN – miękka okładka, wydanie  2008 rok lub późniejsze 

b)podręcznik specjalistyczny: Mariusz Goniewicz „Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów”- Wydawnictwo 

PZWL – miękka okłada,   wydanie2015 rok lub późniejsze 

c)długopis – 2 sztuki w zestawie 

d)notatnik- zeszyt  A4 , miękka okładka, min. 96 stron- 2 sztuki w zestawie 

e)apteczka  pierwszej pomocy zawierająca co najmniej następujące artykuły: 

-Bandaż Dziany 4m x 10cm 

-Bandaż Dziany 4m x 5cm 

-Bandaż Elastyczny 4m x 12cm 

-Bandaż Elastyczny 4m x 8cm 

-Gaza Opatrunkowa Jałowa 13-nitkowa 1 m2 

-Gaziki do Dezynfekcji, chusteczki 

-Kompres Gazowy 5cmx5cm Niejałowy 100szt. 13nit.8war 

-Kompres Gazowy 5x5 cm 17nit.8war. 

-Nożyczki Ratownicze 10 cm 

-Opatrunek Hydrożelowy 5x5 cm BurnTec 

-Plaster Włókninowy z Opatrunkiem Soft 1m x 6cm 

-Plaster z Opatrunkiem 10cmx6cm 

-Przylepiec Włókninowy Soft 1,25cmx5m 

-Płyn Skinman Soft -:100 ml 

Rękawiczki Diagnostyczne 1 para 

-Sztuczny Lód ICE MIX - 200ml  

Woda Utleniona 3% 100 ml 

-Zestaw do Płukania Oka - ZPO  

- opakowanie w formie torby materiałowej zapinanej na zamek  lub plastikowego zamykanego pudełka 

f) fartuch medyczny biały bawełniany, z długim rękawem ( rozmiary wg. Zamówienia uczestników) 

 

za łączną cena brutto  ……………. złotych za zestaw. 

 Łączna wartość brutto zamówienia to……………………  
 

………………………………………………………………………………………………… 

             (miejsce, data)   (podpis Wykonawcy lub przedstawiciela  

  upoważnionego do reprezentacji)  
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ZAPYTANIE o  CENĘ    nr 1/ RPLU.09.01.00-06-0123/15-00        
Załącznik 2 

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych 

podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 
Nazwa Wykonawcy:  …………………………………………………………………………….…………………………………………………  

    

Adres Wykonawcy:  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

  

  

Oświadczam, że:  

  

- posiadam potencjał/doświadczenie w realizacji usługi/dostawie towaru stanowiącej 

przedmiot zamówienia  

- dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,  

- posiadam zdolność finansową do realizacji przedmiotu zamówienia.  

  

Ponadto oświadczam, że:  

- w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jej upadłości,  

- Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

zdrowotne i społeczne,  

- Wykonawca nie został skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia.  

  

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

             (miejsce, data)   (podpis Wykonawcy lub przedstawiciela  

  upoważnionego do reprezentacji)  
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ZAPYTANIE o  CENĘ    nr 1/ RPLU.09.01.00-06-0123/15-00        
 

Załącznik 3  

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  

 

Ja niżej podpisany(a) 

 

oświadczam, że Wykonawca1 jest/ nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym tj.: Regionem  Środkowo-wschodnim  NSZZ „Solidarność”,20-109 Lublin, 

ul. Królewska 3  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub  osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:   

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), 

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

 

 

……………………………………… dnia …………………………….. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

Pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy 

 

 

                                                           
1 Nie potrzebne usunąć lub skreślić.  


