
 

 
 

 

          Mostki, 17.12.2020 r.   

ROZEZNANIE RYNKU nr 1_R20M12_CIS 
 

dotyczące sprzedaży i dostawy środków czystości w ramach projektu pn. „ CIS – aktywnie  i skutecznie” 

realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, 

poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A - kompleksowe programy na rzecz 

aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na  lata 2014 -2020 na podstawie wniosku 

o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.01.02- 12-0306/17.  

  

I. ZAMAWIAJĄCY  

Nazwa i adres Zamawiającego   

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu, Mostki 86, 33-340 Stary Sącz, wpisana do rejestru  

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej  

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego  

Rejestru Sądowego pod numerem 0000310837.  

II. WARUNKI UDZIAŁU  

1) Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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,  

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

III. SZCZEGÓŁY ROZEZNANIA  

Przedmiot zamówienia:  

1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa środków czystości w ramach projektu „CIS- aktywnie  

i skutecznie” . 

 2) Zamawiane artykuły (wszystkie elementy) muszą być fabrycznie nowe (nieużywane). 

 3) Częstotliwość dostawy zamawianych artykułów będzie odbywała się sukcesywnie w okresie od grudnia  

2020 r. do marca 2021 r. i będzie zależała od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości towaru  

przewidziane do realizacji są szacunkowe. Zamawiający informuje, że w rzeczywistości ilości zamawianego towaru 



 

 
 

 

mogą być zmniejszone lub zwiększone. 

4) Zamawiane artykuły mają zostać dostarczone do miejsca wskazanego przez Zamawiającego znajdującego się w 

Starym Sączu: 33-340 Stary Sącz, ul. Rynek 18 

5) W skład zamówienia wchodzą: 
 

Lp. Nazwa Specyfikacja Ilość sztuk 

1. 
Mydło dezynfekcyjne do 
mycia rąk 

Dezynfekcyjne mydło w płynie o właściwościach 
bakteriobójczych, przeznaczone do 
profesjonalnego stosowania, receptura mydła 
pozwala na codzienne mycie skóry rąk nie 
powodując podrażnień.  Opakowanie o 
pojemności 5 l 

2 

2. Płyn do mycia łazienki 
Preparat do mycia sanitariatów oraz wszelkich 
kwasoodpornych posadzek. Opakowanie o 
pojemności 5l 

1 

3. 
Płyn do usuwania tłustych 
i olejowych zabrudzeń 

Środek do usuwania tłustych i olejowych 
zabrudzeń, produkt dopuszczony do powierzchni 
mających kontakt z żywnością. Opakowanie o 
pojemności 10l 

1 

4. 
Płyn do mycia grilli 
piekarników i rusztów 

Opakowanie o pojemności 5l 2 

5. 
Płyn do ręcznego mycia 
naczyń i szkła 

Opakowanie o pojemności 10l 4 

6. 
Mydło w płynie do mycia 
rąk 

Receptura mydła pozwala na codzienne mycie 
skóry rąk nie powodując podrażnień, łagodny 
dla skóry, bez sztucznych barwników.  
Opakowanie o pojemności 5l 

6 

7. 
Preparat do dezynfekcji 
powierzchni i urządzeń 

Płynny preparat przeznaczony do mycia i szybkiej 
dezynfekcji powierzchni i urządzeń, o działaniu 
grzybobójczym i bakteriobójczym. Opakowanie o 
pojemności 0,5 l – 0,6 l 

6 

8. 

Preparat do mycia 
urządzeń chłodniczych i 
powierzchni ze stali 
szlachetnej 

Dezynfekcyjny preparat do mycia urządzeń 
chłodniczych i powierzchni ze stali szlachetnej. O 
działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym. 
Produkt do dezynfekcji powierzchni mających i 
niemających kontaktu z żywnością. Opakowanie 
o pojemności min 3 l, max 5 l 

1 

9.  

Preparat do 
maszynowego mycia 
naczyń 

Skoncentrowany preparat do maszynowego 
mycia naczyń, do naczyń szklanych, 
ceramicznych i aluminiowych. Opakowanie o 
pojemności min. 10 l 

3 

10. 

Preparat do płukania i 
nabłyszczania naczyń w 
zmywarkach 

Preparat zapobiega powstawaniu osadów 
kamienia wodnego w strefie płuczącej maszyny, 
może być stosowany do wszystkich rodzajów 
szkła i porcelany mytych maszynowo. 
Opakowanie o pojemności 10 l 

2 

11. 
Preparat do czyszczenia i 
dezynfekcji WC 

Zagęszczony płyn do czyszczenia i dezynfekcji 
urządzeń i pomieszczeń sanitarnych, tj. muszle 
klozetowe, wloty do kanalizacji. Skuteczny 
przeciwko bakteriom, wirusom i grzybom. 
Opakowanie o pojemności 5L 

2 



 

 
 

 

12. Proszek do prania 

Proszek do prania tkanin kolorowych z 
właściwościami chroniącymi kolory, skutecznie 
usuwający plamy, zakres temp. do 90 st. C.; 
Opakowanie min. 1,3 kg, max. 1,5 kg 

5 

13. Proszek do prania 
Proszek do prania tkanin białych, skutecznie 
usuwający plamy, zakres temp. do 90 st. C.; 
Opakowanie min. 1,3 kg, max. 1,5 kg 

5 

14. Odplamiacz 
Wszechstronny odplamiacz do tkanin białych. 
Preparat zapobiegający żółknięciu i szarzeniu 
tkanin. Opakowanie o pojemności 1l  

3 

15. Płyn do mycia podłóg 

Uniwersalny płyn do mycia - koncentrat 
przeznaczony do mycia podłóg, glazury, 
kuchenek, zlewozmywaków, umywalek i innych 
powierzchni zmywalnych; pojemność min. 5l 

6 

16. 
Odświeżacz powietrza w 
butelce 

Zapach cytrusowy, morski lub leśny, objętość 
min. 300 ml, max. 450 ml 

6 

17. Płyn do mycia szyb 

Płyn do mycia szyb i luster; receptura 
wzbogacona w silikon ułatwiający 
rozprowadzanie po powierzchni, 
niepozostawiający smug; zapas w butelce o 
pojemności 5l 

1 

18. Mleczko do czyszczenia 
Do czyszczenia stali nierdzewnej, chromowej lub 
ceramiki; usuwające tłuszcz, przypalenia, zacieki. 
Pojemność min. 300 ml 

10 

19. 
Preparat do czyszczenia 
mebli 

W sprayu; pojemność min. 250 ml, max. 400 ml 2 

20. 

Preparat eliminujący 
nieprzyjemne zapachy z 
kanalizacji 

Do zastosowania w syfonach kanalizacyjnych i 
rurach ściekowych; pojemność 1 l 

2 

21. Zawieszka do WC 

Zawieszka do WC z kostką/krążkiem/żelem; 
zapach dowolny; zapobiegająca powstawaniu 
kamienia i osadu wapiennego oraz neutralizująca 
nieprzyjemne zapachy 

12 

22. Środek udrażniający rury 

Środek do udrażniania rur i syfonów w 
instalacjach kanalizacyjnych. Preparat w żelu, 
zawierający mniej niż 5% niejonowych środków 
powierzchniowoczynnych. Opakowanie o 
pojemności min. 400 g, max. 600 g 

5 

23. 
Tabletki do uzdatniania 
wody 

Tabletki wykonane z chlorku sodu NaCl; 
Opakowanie zawierające min. 20 kg, max. 30 kg 

2 

24. 
Płynny preparat do 
czyszczenia zmywarki 

Środek myjący do profesjonalnych zmywarek; 
Opakowanie o pojemności min. 4 l, max. 6 l 

2 

25. 
Pasta do czyszczenia 
garnków 

Pasta do czyszczenia naczyń kuchennych i 
urządzeń sanitarnych. Do szorowania płytek PCV, 
zlewozmywaków, wanien oraz trudnych do 
usunięcia przypalonych kawałków jedzenia z 
garnków i patelni. Opakowanie min. 250 g 

15 

26. Czyściwo białe 
Materiał: celuloza, szerokość roli min.  23 cm, 
max. 30 cm, 2 warstwowe, długość rolki min.  
200m 

15 

27. Mop paskowy 
Materiał: bawełna, mocowanie przykręcany na 
gwint 

3 



 

 
 

 

28. Wiadro do mopa 
Z wyciskaczem, materiał: tworzywo plastikowe, 
wyposażone w sito przeznaczone do mopa 
paskowego. Pojemność min. 8 l 

1 

29. Ręcznik papierowy w rolce 
2 warstwowy, kolor biały, celuloza, długość min. 
100 m 

48 

30. 
Ręcznik papierowy w 
listkach 

Ręcznik papierowy do wkładania, ZZ, wymiar min. 
20 x 25 cm; ok. 4000 sztuk w kartonie 

3 

31. 
Jednorazowe worki na 
śmieci 

Worki do kosza o pojemności min. 30 l, max. 40 
l.; rolka min. 50 sztuk 

12 

32. 
Jednorazowe worki na 
śmieci 

Worki do kosza na śmieci o pojemności min. 120 
l., max 170 l., czarne, grube. Ilość sztuk w rolce: 
min. 10 

15 

33. Folia spożywcza 
Folia spożywcza do owijania, kolor przeźroczysty; 
rozmiar min. 45 cm x 180 m 

12 

34. Zmywak kuchenny 
Kuchenny zmywak profilowany, dwuwarstwowy: 
miękka pianka oraz fibra. Ilość w paczce: 5 sztuk 

3 

35. Zmywak szorstki Zmywak szorstki do silnych zabrudzeń. 18 

36. Druciak Druciak inox 12 

37. Gąbko-ścierka 

Wysoce chłonna ścierka do wycierania rozlanych 
płynów, wykonana z naturalnych surowców: 
bawełna + celuloza. Ilość sztuk w opakowaniu: 
min. 3 

4 

38. Folia aluminiowa 
Folia aluminiowa spożywcza, szerokość min. 40 
cm, max. 60 cm, waga min. 1 kg, max. 1,5 kg 

10 

39. Papier do pieczenia Szer. 38 cm, dł. 50 m 2 

40. Miotła Syntetyczne włosie, plastikowa oprawa 3 

41. 
Zestaw: zmiotka + 
szufelka 

Syntetyczne włosie, plastikowa oprawa 3 

42. Papier toaletowy 
2 lub 3-warstwowy, 100% celulozy, wymiary 
listka 9,5 x 11 cm, kolor biały, min. 150 listków w 
rolce. Ilość rolek w opakowaniu: min. 8 

3 

43. Szczoteczki do szorowania 
Z uchwytem, odpowiednie również do 
czyszczenia innych powierzchni lub posadzek 

10 

44. Ścierka kuchenna Wmiary min. 40 cm, max. 80 cm 20 

45. Ścierka do podłogi Wymiary min. 60 x 70 cm 5 

46. 
Ściereczki nawilżane do 
różnych powierzchni 

Chusteczki nawilżane usuwające różne 
zabrudzenia, połączenie 2 w 1: ściereczka z 
płynem czyszczącym. Opakowanie min. 50 sztuk 

4 

47. Rękawice jednorazowe 

Rękawice nitrylowe jednorazowe, bezpudrowe, 
kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą 
dłoń, powierzchnia teksturowana, możliwy 
kontakt z żywnością. Rozmiar L. Ilość sztuk w 
opakowaniu: min. 100. Zgodność z normami: EN 
980, EN 1041, EN ISO 14971, EN ISO 13485, EN 
455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 

15 

48. Rękawice jednorazowe 
Rękawice nitrylowe jednorazowe, bezpudrowe, 
kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą 

10 



 

 
 

 

dłoń, powierzchnia teksturowana, możliwy 
kontakt z żywnością. Rozmiar M. Ilość sztuk w 
opakowaniu: min. 100. Zgodność z normami: EN 
980, EN 1041, EN ISO 14971, EN ISO 13485, EN 
455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 

49. Rękawice jednorazowe 

Rękawice nitrylowe jednorazowe, bezpudrowe, 
kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą 
dłoń, powierzchnia teksturowana, możliwy 
kontakt z żywnością. Rozmiar S. Ilość sztuk w 
opakowaniu: min. 100. Zgodność z normami: EN 
980, EN 1041, EN ISO 14971, EN ISO 13485, EN 
455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 

5 

50. Rękawice ognioochronne 
Bawełniane rękawice z powłoką trudnopalną. 
Odporność do temp. 250 st. C. Opakowanie 
zawierające komplet rękawic - prawą oraz lewą. 

2 

51. 
Rękawice lateksowe 
gospodarcze 

Wewnątrz flokowane bawełną, powierzchnia o 
zwiększonej chwytności - wzór "rybia łuska". 
Elastyczne, cienkie, zapewniające wrażliwość 
dotykową. Długość min. 30 cm, grubość 0,35 mm, 
kolor żółty, rozmiar L. Zgodność z normą ogólną 
EN-420 

10 

52. 
Rękawice lateksowe 
gospodarcze 

Wewnątrz flokowane bawełną, powierzchnia o 
zwiększonej chwytności - wzór "rybia łuska". 
Elastyczne, cienkie, zapewniające wrażliwość 
dotykową. Długość min. 30 cm, grubość 0,35 mm, 
kolor żółty, rozmiar M. Zgodność z normą ogólną 
EN-420 

10 

53. Reklamówki jednorazowe 
Reklamówki jednorazowe foliowe typu zrywka, 
rozmiar: 23 cm x 38 cm, ilość w opakowaniu: 200 
szt. 

10 

 
IV. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY  

1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w rozeznaniu rynku  

i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

2) Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w Załączniku nr 1 do  

niniejszego rozeznania rynku.   

3) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do rozeznania rynku 

4) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i/lub wariantowych.  

5) Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wskazana ceny (brutto) za sprzedaż i dostawę artykułów  

podanych w formularzu oferty.   

6) W przypadku składania Oferty w formie wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać:   

Rozeznanie rynku  nr 1_R20M12_CIS  

7) W przypadku wersji papierowej należy umieścić dopisek na kopercie: Rozeznanie rynku  nr 1_R20M12_CIS   

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  



 

 
 

 

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 22.12.2020 r. do godziny 10:00 (wiążąca jest data i godzina wpływu  

Oferty do Biura projektu lub na elektroniczną skrzynkę pocztową).  

Ofertę można składać:  

1) osobiście lub pocztą w Biurze Projektu – 33-340 Stary Sącz, Mostki 86  

2) e-mailem na adres – : biuro@bramabeskidu.pl     

Osoba kontaktowa: Marcin Wygoda   

Tel: 18 547 66 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Załącznik 1 – do Rozeznania rynku nr 1_R20M12_CIS 
 
 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Brama Beskidu” 

Mostki 86 
33-340 Stary Sącz 

 

 

Formularz ofertowy 

Odpowiadając na Rozeznanie rynku nr 1_R20M12_CIS  dotyczące sprzedaży i dostawy środków czystości w 
ramach projektu pn. „ CIS – aktywnie i skutecznie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -2020, 
Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – projekty 
konkursowe, Typ projektu: A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia na podstawie wniosku o 
dofinansowanie projektu nr RPMP.09.01.02- 12-0306/17 ,  zgodnie  z wymaganiami określonymi w rozeznaniu 
oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z wymogami 
opisu przedmiotu zamówienia: 
 

DANE WYKONAWCY: 

 

Ja niżej podpisany/-a   

działając w imieniu i na rzecz:  

Adres  

Telefon  

E-mail  

 

Oferuję wykonanie usługi w zakresie objętym rozeznaniem rynku za kwotę:   

 

Lp. Nazwa Specyfikacja 
Ilość 
sztuk 

Cena 
jednostkowa 

brutto  

Łączna cena 
brutto  

1. 

Mydło 
dezynfekcyjne 
do mycia rąk 

Dezynfekcyjne mydło w płynie o 
właściwościach bakteriobójczych, 
przeznaczone do profesjonalnego 
stosowania, receptura mydła 
pozwala na codzienne mycie skóry 
rąk nie powodując podrażnień.  
Opakowanie o pojemności 5 l 

2 

  

2. 
Płyn do mycia 
łazienki 

Preparat do mycia sanitariatów oraz 
wszelkich kwasoodpornych posadzek. 
Opakowanie o pojemności 5l 

1 

  

3. 

Płyn do 
usuwania 
tłustych i 

Środek do usuwania tłustych i 
olejowych zabrudzeń, produkt 
dopuszczony do powierzchni 

1 

  



 

 
 

 

olejowych 
zabrudzeń 

mających kontakt z żywnością. 
Opakowanie o pojemności 10l 

4. 

Płyn do mycia 
grilli 
piekarników i 
rusztów 

Opakowanie o pojemności 5l 2 

  

5. 

Płyn do 
ręcznego mycia 
naczyń i szkła 

Opakowanie o pojemności 10l 4 

  

6. 
Mydło w płynie 
do mycia rąk 

Receptura mydła pozwala na 
codzienne mycie skóry rąk nie 
powodując podrażnień, łagodny dla 
skóry, bez sztucznych barwników.  
Opakowanie o pojemności 5l 

6 

  

7. 

Preparat do 
dezynfekcji 
powierzchni i 
urządzeń 

Płynny preparat przeznaczony do 
mycia i szybkiej dezynfekcji 
powierzchni i urządzeń, o działaniu 
grzybobójczym i bakteriobójczym. 
Opakowanie o pojemności 0,5 l – 0,6 l 

6 

  

8. 

Preparat do 
mycia urządzeń 
chłodniczych i 
powierzchni ze 
stali szlachetnej 

Dezynfekcyjny preparat do mycia 
urządzeń chłodniczych i powierzchni 
ze stali szlachetnej. O działaniu 
bakteriobójczym i grzybobójczym. 
Produkt do dezynfekcji powierzchni 
mających i niemających kontaktu z 
żywnością. Opakowanie o pojemności 
min 3 l, max 5 l 

1 

  

9.  

Preparat do 
maszynowego 
mycia naczyń 

Skoncentrowany preparat do 
maszynowego mycia naczyń, do 
naczyń szklanych, ceramicznych i 
aluminiowych. Opakowanie o 
pojemności min. 10 l 

3 

  

10. 

Preparat do 
płukania i 
nabłyszczania 
naczyń w 
zmywarkach 

Preparat zapobiega powstawaniu 
osadów kamienia wodnego w strefie 
płuczącej maszyny, może być 
stosowany do wszystkich rodzajów 
szkła i porcelany mytych maszynowo. 
Opakowanie o pojemności 10 l 

2 

  

11. 

Preparat do 
czyszczenia i 
dezynfekcji WC 

Zagęszczony płyn do czyszczenia i 
dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń 
sanitarnych, tj. muszle klozetowe, 
wloty do kanalizacji. Skuteczny 
przeciwko bakteriom, wirusom i 
grzybom. Opakowanie o pojemności 
5L 

2 

  

12. 
Proszek do 
prania 

Proszek do prania tkanin kolorowych z 
właściwościami chroniącymi kolory, 
skutecznie usuwający plamy, zakres 
temp. do 90 st. C.; Opakowanie min. 
1,3 kg, max. 1,5 kg 

5 

  

13. 
Proszek do 
prania 

Proszek do prania tkanin białych, 
skutecznie usuwający plamy, zakres 

5 
  



 

 
 

 

temp. do 90 st. C.; Opakowanie min. 
1,3 kg, max. 1,5 kg 

14. Odplamiacz 

Wszechstronny odplamiacz do tkanin 
białych. Preparat zapobiegający 
żółknięciu i szarzeniu tkanin. 
Opakowanie o pojemności 1l  
 

3 

  

15. 
Płyn do mycia 
podłóg 

Uniwersalny płyn do mycia - 
koncentrat przeznaczony do mycia 
podłóg, glazury, kuchenek, 
zlewozmywaków, umywalek i innych 
powierzchni zmywalnych; pojemność 
min. 5l 

6 

  

16. 

Odświeżacz 
powietrza w 
butelce 

Zapach cytrusowy, morski lub leśny, 
objętość min. 300 ml, max. 450 ml 

6 

  

17. 
Płyn do mycia 
szyb 

Płyn do mycia szyb i luster; receptura 
wzbogacona w silikon ułatwiający 
rozprowadzanie po powierzchni, 
niepozostawiający smug; zapas w 
butelce o pojemności 5l 

1 

  

18. 
Mleczko do 
czyszczenia 

Do czyszczenia stali nierdzewnej, 
chromowej lub ceramiki; usuwające 
tłuszcz, przypalenia, zacieki. 
Pojemność min. 300 ml 

10 

  

19. 

Preparat do 
czyszczenia 
mebli 

W sprayu; pojemność min. 250 ml, 
max. 400 ml 

2 

  

20. 

Preparat 
eliminujący 
nieprzyjemne 
zapachy z 
kanalizacji 

Do zastosowania w syfonach 
kanalizacyjnych i rurach ściekowych; 
pojemność 1 l 

2 

  

21. 
Zawieszka do 
WC 

Zawieszka do WC z 
kostką/krążkiem/żelem; zapach 
dowolny; zapobiegająca powstawaniu 
kamienia i osadu wapiennego oraz 
neutralizująca nieprzyjemne zapachy 

12 

  

22. 
Środek 
udrażniający rury 

Środek do udrażniania rur i syfonów w 
instalacjach kanalizacyjnych. Preparat 
w żelu, zawierający mniej niż 5% 
niejonowych środków 
powierzchniowoczynnych. 
Opakowanie o pojemności min. 400 g, 
max. 600 g 

5 

  

23. 

Tabletki do 
uzdatniania 
wody 

Tabletki wykonane z chlorku sodu 
NaCl; Opakowanie zawierające min. 20 
kg, max. 30 kg 

2 

  

24. 

Płynny preparat 
do czyszczenia 
zmywarki 

Środek myjący do profesjonalnych 
zmywarek; Opakowanie o pojemności 
min. 4 l, max. 6 l 

2 

  



 

 
 

 

25. 

Pasta do 
czyszczenia 
garnków 

Pasta do czyszczenia naczyń 
kuchennych i urządzeń sanitarnych. 
Do szorowania płytek PCV, 
zlewozmywaków, wanien oraz 
trudnych do usunięcia przypalonych 
kawałków jedzenia z garnków i 
patelni. Opakowanie min. 250 g 

15 

  

26. Czyściwo białe 
Materiał: celuloza, szerokość roli min.  
23 cm, max. 30 cm, 2 warstwowe, 
długość rolki min.  200m 

15 

  

27. Mop paskowy 
Materiał: bawełna, mocowanie 
przykręcany na gwint 

3 
  

28. Wiadro do mopa 

Z wyciskaczem, materiał: tworzywo 
plastikowe, wyposażone w sito 
przeznaczone do mopa paskowego. 
Pojemność min. 8 l 

1 

  

29. 

Ręcznik 
papierowy w 
rolce 

2 warstwowy, kolor biały, celuloza, 
długość min. 100 m 

48 

  

30. 

Ręcznik 
papierowy w 
listkach 

Ręcznik papierowy do wkładania, ZZ, 
wymiar min. 20 x 25 cm; ok. 4000 
sztuk w kartonie 

3 

  

31. 
Jednorazowe 
worki na śmieci 

Worki do kosza o pojemności min. 30 
l, max. 40 l.; rolka min. 50 sztuk 

12 
  

32. 
Jednorazowe 
worki na śmieci 

Worki do kosza na śmieci o 
pojemności min. 120 l., max 170 l., 
czarne, grube. Ilość sztuk w rolce: min. 
10 

15 

  

33. Folia spożywcza 
Folia spożywcza do owijania, kolor 
przeźroczysty; rozmiar min. 45 cm x 
180 m 

12 

  

34. 
Zmywak 
kuchenny 

Kuchenny zmywak profilowany, 
dwuwarstwowy: miękka pianka oraz 
fibra. Ilość w paczce: 5 sztuk 

3 

  

35. Zmywak szorstki Zmywak szorstki do silnych zabrudzeń. 18 
  

36. Druciak Druciak inox 12 
  

37. Gąbko-ścierka 

Wysoce chłonna ścierka do 
wycierania rozlanych płynów, 
wykonana z naturalnych surowców: 
bawełna + celuloza. Ilość sztuk w 
opakowaniu: min. 3 

4 

  

38. 
Folia 
aluminiowa 

Folia aluminiowa spożywcza, 
szerokość min. 40 cm, max. 60 cm, 
waga min. 1 kg, max. 1,5 kg 

10 

  

39. 
Papier do 
pieczenia 

Szer. 38 cm, dł. 50 m 2 
  

40. Miotła 
Syntetyczne włosie, plastikowa 
oprawa 

3 
  

41. 
Zestaw: zmiotka 
+ szufelka 

Syntetyczne włosie, plastikowa 
oprawa 

3 
  



 

 
 

 

42. 
Papier 
toaletowy 

2 lub 3-warstwowy, 100% celulozy, 
wymiary listka 9,5 x 11 cm, kolor 
biały, min. 150 listków w rolce. Ilość 
rolek w opakowaniu: min. 8 

3 

  

43. 
Szczoteczki do 
szorowania 

Z uchwytem, odpowiednie również do 
czyszczenia innych powierzchni lub 
posadzek 

10 

  

44. 
Ścierka 
kuchenna 

Wmiary min. 40 cm, max. 80 cm 20 
  

45. 
Ścierka do 
podłogi 

Wymiary min. 60 x 70 cm 5 
  

46. 

Ściereczki 
nawilżane do 
różnych 
powierzchni 

Chusteczki nawilżane usuwające 
różne zabrudzenia, połączenie 2 w 1: 
ściereczka z płynem czyszczącym. 
Opakowanie min. 50 sztuk 

4 

  

47. 
Rękawice 
jednorazowe 

Rękawice nitrylowe jednorazowe, 
bezpudrowe, kształt uniwersalny 
pasujący na prawą i lewą dłoń, 
powierzchnia teksturowana, możliwy 
kontakt z żywnością. Rozmiar L. Ilość 
sztuk w opakowaniu: min. 100. 
Zgodność z normami: EN 980, EN 
1041, EN ISO 14971, EN ISO 13485, 
EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 
455-4 

15 

  

48. 
Rękawice 
jednorazowe 

Rękawice nitrylowe jednorazowe, 
bezpudrowe, kształt uniwersalny 
pasujący na prawą i lewą dłoń, 
powierzchnia teksturowana, możliwy 
kontakt z żywnością. Rozmiar M. Ilość 
sztuk w opakowaniu: min. 100. 
Zgodność z normami: EN 980, EN 
1041, EN ISO 14971, EN ISO 13485, 
EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 
455-4 

10 

  

49. 
Rękawice 
jednorazowe 

Rękawice nitrylowe jednorazowe, 
bezpudrowe, kształt uniwersalny 
pasujący na prawą i lewą dłoń, 
powierzchnia teksturowana, możliwy 
kontakt z żywnością. Rozmiar S. Ilość 
sztuk w opakowaniu: min. 100. 
Zgodność z normami: EN 980, EN 
1041, EN ISO 14971, EN ISO 13485, EN 
455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 

5 

  

50. 
Rękawice 
ognioochronne 

Bawełniane rękawice z powłoką 
trudnopalną. Odporność do temp. 250 
st. C. Opakowanie zawierające 
komplet rękawic - prawą oraz lewą. 

2 

  

51. 

Rękawice 
lateksowe 
gospodarcze 

Wewnątrz flokowane bawełną, 
powierzchnia o zwiększonej 
chwytności - wzór "rybia łuska". 
Elastyczne, cienkie, zapewniające 
wrażliwość dotykową. Długość min. 30 

10 

  



 

 
 

 

cm, grubość 0,35 mm, kolor żółty, 
rozmiar L. Zgodność z normą ogólną 
EN-420 

52. 

Rękawice 
lateksowe 
gospodarcze 

Wewnątrz flokowane bawełną, 
powierzchnia o zwiększonej 
chwytności - wzór "rybia łuska". 
Elastyczne, cienkie, zapewniające 
wrażliwość dotykową. Długość min. 30 
cm, grubość 0,35 mm, kolor żółty, 
rozmiar M. Zgodność z normą ogólną 
EN-420 

10 

  

53. 
Reklamówki 
jednorazowe 

Reklamówki jednorazowe foliowe typu 
zrywka, rozmiar: 23 cm x 38 cm, ilość 
w opakowaniu: 200 szt. 

10 

  

Łącznie wartość brutto zamówienia:  
 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że:  

1. oferowane przeze mnie wyżej wymienione artykuły (wszystkie elementy) spełniają wymagania 

określone w rozeznaniu rynku nr 1_R20M12_CIS  oraz są fabrycznie nowe (nieużywane); 

2. spełniam wszystkie wymogi przedstawione w rozeznaniu rynku  nr 1_R20M12_CIS. 

 

 

…………………………………………     ……….……….…………….…………..…… 
              Data             podpis/ pieczęć  Oferenta: 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Załącznik nr 2 do Rozeznania rynku nr 1_R20M12_CIS 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
zgodna z Rozporządzeniem 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 
 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
a) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu 
b) Spółdzielnia Socjalna SERWIS, ul. Krakowska 13/3, 33-100 Tarnów 
c) Powiatowy Urząd Pracy dla powiatu nowosądeckiego z siedzibą ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy 

Sącz 
d) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla 

RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę w Krakowie, ul. Racławicka 
56, 30-017 Kraków 

e) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 
00-926 Warszawa – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru 
„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”  

2) Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych wskazanym: 
a) w pkt. 1 lit. a) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: biuro@bramabeskidu.pl 
b) w pkt. 1 lit. b) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: biuro@spoldzielniaserwis.pl 
c) w pkt 1 lit. c) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@pup.powiat-ns.pl 
d) w pkt. 1 lit. d) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl 
e) w pkt. 1 lit. e) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@miir.gov.pl. 
3) Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa  

w art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – dane osobowe są przetwarzane w szczególności w 
celu przeprowadzenia Zapytania ofertowego, zawarcia umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie 
przed zawarciem umowy oraz potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, na potrzeby kontroli udzielonego finansowania projektu wynikającego 
zarówno z Wytycznych jak i Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w 
ramach RPO WM na lata 2014 -2020 oraz innych kontroli w tym kontroli skarbowych, audytu i 
sprawozdawczości, przechowywania dokumentów oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
Projektu pn. CIS – aktywnie i skutecznie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Aktywna 
integracja- projekty konkursowe, Typ projektu: A – Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji  
społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia 
na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu RPMP.09.01.02.-12.0306/17 na podstawie: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1081/2006; 

b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014–2020; 

c) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego  szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013  
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz 
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami,  a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

4) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powierzy/może powierzyć dane osobowe do 

mailto:biuro@bramabeskidu.pl
mailto:biuro@spoldzielniaserwis.pl


 

 
 

 

przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa Małopolskiego (IZ), która to 
instytucja powierzy/może powierzyć te dane innym instytucjom lub podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne na zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub IZ. Dane osobowe 
mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub IZ  kontrole i audyty w ramach RPO WM. 

5) Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu oraz 
zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 
2020,  
a także  zakończenia okresu trwałości projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z 
tych dat nastąpi później. 

6) W ramach przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia obowiązek podania danych 
osobowych jest wymogiem ustawowym; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  
z ustawy. 

7) W ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych” podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek ich podanie jest 
niezbędne w związku   
z zawarciem umowy między Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu, a Zarządem 
Województwa Małopolskiego w celu realizacji projektu, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

8) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w 
tym również profilowane stosownie do art. 22 RODO. 

9) Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.  
10) Posiadają Państwo: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 
b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Zapytania ofertowego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników); 

c)  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 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); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. 

11) Nie przysługuje Państwu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej. 
 
 
…………………………………………………………………… 
(data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane) 
 


