
 

 

          Mostki, 05.02.2021 r.   

ROZEZNANIE RYNKU MATERIAŁY NA ZAJĘCIA_6_R21_DDS 
 

dotyczące sprzedaż i dostawa materiałów/akcesoriów/artykułów/urządzeń dekoracyjnych, florystycznych, 

papierniczych, krawieckich, biżuteryjnych oraz gier logiczno/planszowych wykorzystywanych na zajęciach 

aktywizujących/terapii zajęciowych w ramach projektu „Dzienny Dom Seniora” realizowanego przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Gniazdo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu: B – Wsparcie dla tworzenia 

i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na podstawie 

wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.02.03-12-0490/17. 

 

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 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 materiałów/akcesoriów/artykułów/urządzeń 

dekoracyjnych, florystycznych, papierniczych, krawieckich, biżuteryjnych oraz gier logiczno/planszowych 

wykorzystywanych na zajęciach aktywizujących/terapii zajęciowych w ramach projektu „Dzienny Dom 



 

 

Seniora” . 

2) Przedmioty zamówienia będą wykorzystywane przez podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Starym 

Sączu do zajęć aktywizujących/terapii zajęciowych w placówce 

3) Zamawiane artykuły (wszystkie elementy) muszą być fabrycznie nowe, nie mogą być używane. 

4) Zamawiane artykuły mają zostać dostarczone na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego znajdującego się w Starym Sączu, przy ul. Daszyńskiego 18,  

5) Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: realizacja zamówienia odbywać się będzie w okresie 

najpóźniej do dnia 12.03.2021 r. 

6) W skład zamówienia wchodzą: 

 

Lp. Produkt  Parametry Ilość 

1 
GILOTYNA 
NOŻYCOWA A3 

Obcinarka biurowa do formatu 
A3: 
- posiada szablony i podziałkę 
milimetrową, ułatwiające 
cięcie papieru 
- posiada ruchomy ogranicznik 
formatu umożliwia 
dokładne przygotowanie 
dokumentów do cięcia 
- posiada plastikowa osłona 
noża z ręcznym 
dociskiem zapewnia 
bezpieczeństwo pracy 

1 szt. 

2 
SEKATOR 
NOZYCOWY 

- długość całkowita [cm]: min 
22 
- średnica cięcia [mm]: max. 25 

1 szt. 

3 
OZDOBY 
DEKORACYJNE – 
RUCHOME OCZKA 

Ruchome oczy: 
- bez kleju 
- okrągłe 
- bez rzęs 
- średnica: 12 mm 

80 szt. 

4 

ZESTAW PĘDZLI 
SYNTETYCZNYCH 
PŁASKICH  TYPU 
KOCI JĘZYK 

Zestaw nylonowych pędzli - 
koci język. Pędzle dedykowane 
do nakładania farb (olejnych, 
akrylowych, akwarelowych) i 
mediów. Rozmiary pędzli w 
zestawie: nr 0, nr 2, nr 4, nr 6, 
nr 8, nr 10, nr 12, nr 14, nr 16, 
nr 18, nr 20, nr 22, nr 24 

1 zestaw = 13 szt. 
pędzli (0, nr 2, nr 
4, nr 6, nr 8, nr 
10, nr 12, nr 14, 
nr 16, nr 18, nr 
20, nr 22, nr 24) 

5 FARBY AKRYLOWE 

Różne kolory. Farby akrylowe 
wyśmienite dla artystów i 
studentów pracujących na 
dużych powierzchniach. 
Opakowanie: w 
transparentnych tubach o 
pojemności minimum 200 ml. 
Każde opakowanie tj. 
pojemnik/tuba zawiera inny 
kolor farby. Kolory: czerwień 

7 szt. (czerwień 
błyszcząca 1 szt., 
błękit nieba 1 szt. 
zieleń błyszcząca 

1 szt., żółć 
cytrynowa 1 szt. 
biel tytanowa 1 
szt., brunat van 

dyck 1 szt., czerń 
1 szt.) 



 

 

błyszcząca 1 szt., błękit nieba 1 
szt. zieleń błyszcząca 1 szt., 
żółć cytrynowa 1 szt. biel 
tytanowa 1 szt., brunat van 
dyck 1 szt., czerń 1 szt. 

6 
DRUCIK KREATYWNY 
TYPU WYCIOR 

Mix kolorów, długość min. 30 
cm max. 35 cm 

345 sztuk 

7 
KLEJ MAGIC W 
SZTYFCIE 

Przeznaczony do klejenia 
papieru, tektury, drewna. Po 
wyschnięciu przybiera postać 
bezbarwną. Opakowanie 
minimum 20g. Klej w 
opakowaniu w sztyfcie. 

20 szt. 

8 
KLEJ MAGIC Z 
APLIKATOREM 

Przeznaczony do klejenia 
papieru, tektury, drewna. Po 
wyschnięciu przybiera postać 
bezbarwną. Opakowanie 
minimum 45g. opakowanie z 
aplikatorem 

20 szt. 

9 
BIBUŁA 
MARSZCZONA 

Do prac plastycznych i kreacji. 
Idealna do tworzenia kwiatów, 
stroików, wycinanek, 
kostiumów. Struktura - 
Marszczona. Różne kolory. 
Rozmiar minimum 50x200cm. 
Opakowanie: rolka. Każda 
rolka to inny kolor.  

10 rolek 

10 
SZNUREK JUTOWY 
NATURALNY  

Kolor: Naturalny. Grubość: 
min. 1,9mm – max. 2,2 mm 

125 m 

11 
PATYCZKI 
HIGIENICZNE 

Patyczki higieniczne, w postaci 
patyczków zakończonych na 
obu stronach watą.  

400 szt. 

12 

ZESTAW 
DIAMENTOWEJ 
MOZAIKI – MOTYW 
„BLASK 
MIŁOSIERDZIA” 

Diamentowa mozaika jest to 
technika, polegająca na 
wyklejaniu obrazu przy 
pomocy małych diamencików, 
według otrzymanego wzoru. 
Układanie mozaiki to 
relaksujące hobby oraz 
doskonała zabawa dorosłych i 
dla starszych dzieci, w wyniku 
której powstaje oryginalny 
obraz – ozdoba każdego 
pomieszczenia. Rozmiar 40 cm 
x 50 cm 
Zestaw Blask miłosierdzia 
zawiera:  
- płótno na drewnianej ramie 
ze schematem obrazu, pokryte 
warstwą klejącą oraz folią 
ochronną 
- kolorowe 
diamenciki/kryształki, 
zapakowane do 
ponumerowanych woreczków 

1 szt. 



 

 

- aplikator do układania 
diamencików 
- pęsetę 
- pojemnik na kryształki 
- suchy klej 
- uchwyty na ścianę 
- listę kontrolną 

13 

ZESTAW 
DIAMENTOWEJ 
MOZAIKI – MOTYW 
„ANIOŁEK” 

Diamentowa mozaika jest to 
technika, polegająca na 
wyklejaniu obrazu przy 
pomocy małych diamencików, 
według otrzymanego wzoru. 
Układanie mozaiki to 
relaksujące hobby oraz 
doskonała zabawa dorosłych i 
dla starszych dzieci, w wyniku 
której powstaje oryginalny 
obraz – ozdoba każdego 
pomieszczenia. Rozmiar 40 cm 
x 50 cm 
Zestaw Aniołek zawiera: 
- mocne płótno z dokładnym, 
nadrukowanym wzorem, 
zawierającym warstwę klejącą, 
na której umieszczamy 
diamenty, 
- ponumerowane woreczki z 
diamentami i symbolami 
wzoru, 
- aplikator do chwytania i 
układania diamentów, 
- nakładkę na aplikator 
umożliwiającą jednorazowe 
chwytanie większej ilości 
diamentów, 
- pęsetę, 
- antyodciskową nakładkę na 
aplikator, 
- tackę na diamenty, 
- klej żelowy w kostce, 
- woreczki strunowe, 
- instrukcję, 
- indeks diamentów. 

1 szt.  

14 
ZESTAW DO 
TWORZENIA 
BRANSOLETEK  

Zestaw do robienia 
bransoletek w ulubionym 
kolorze. Zestaw zawiera 
organizer wypełniony 
koralikami szklanymi 8mm, 
metalowe zawieszki charms, 
ogniwka oraz rolkę gumki 10 
metrów. 
ZESTAW ZAWIERA: 
- 330 szt. koralików (22 szt. x 
15 kolorów) 

1 szt. 



 

 

- 1 rolka gumki bezbarwnej 10 
metrów 
- 15 szt. zawieszek charms 
metalowych 
- 15 szt. ogniwek 

15 
PUZZLE – MOTYW 
„PSY” 

Puzzle składające się z 200 
elementów. Motyw graficzny: 
psy 

1 szt. 

16 
PUZZLE – MOTYW 
„JEŻE” 

Puzzle składające się z 200 
elementów. Motyw graficzny: 
jeże 

1 szt. 

17 
PUZZLE – MOTYW 
„KOTKI” 

Puzzle składające się z 200 
elementów. Motyw graficzny: 
kotki 

1 szt. 

18 
GRA 
LOGICZNO/PLANSZO
WA „SUPER PAMIĘC” 

Gra „Super pamięć Memory” 
Wydawnictwo: Adamigo 
Gra Memory jest doskonałą 
grą towarzyską dla wszystkich 
lubiących dobrą zabawę w 
wesołym klimacie. Rozwija 
pamięć, uczy koncentracji, 
zbliża rodzinę i uprzyjemnia 
wolne chwile. SUPER PAMIĘĆ 
to klasyczne memory w 
najlepszym wydaniu. Specjalny 
dobór przemyślanych, 
najlepszej jakości zdjęć 
zapewni zajmującą i pełną 
emocji grę, która na długo 
zapadnie w pamięci. 
Zestaw gry zawiera: 
80 kartoników pogrupowanych 
w pary, mające na jednej 
stronie takie same obrazki w 
parze. Jest więc 40 par i 40 
różnych fotografii. 
Liczba graczy: 2-6 

1 szt. 

19 
TKANINA 
BAWEŁNIANA 

Tkanina 100% bawełniana 
Gramatura: minimum 
125g/m2 – maksimum 
170g/m2 
Szerokość tkaniny: 160 cm 
Różne wzory i kolory - do 
wyboru przez zamawiającego.  
 

20 mb. (różne 
wzory i kolory, 

do wyboru przez 
zamawiającego) 

20 PIANKA TAPICERSKA 
Pianka tapicerska typ: T25 
Wymiary: 200 cm x 120 cm x 2 
cm 

2 szt.  

21 
FOLIA DO 
LAMINOWANIA 

Wymiar: A4 
Błyszcząca 
Grubość: 75-80 mic 

100 arkuszy 

22 FARBY WITRAŻOWE 

wysokiej jakości farby 
witrażowe przeznaczone do 
samodzielnego wykonania 
witraży oraz dekoracji szkła, 

24 butelki z 
następującymi 
kolorami (tj. 4 

szt. żółty, 4 szt. 



 

 

porcelany, luster, płytek 
ceramicznych i tworzyw 
sztucznych– wyraziste kolory, 
łatwa aplikacja farb– 
odklejalne– gotowy, 
wyschnięty wzór można 
przenosić z folii na inne 
powierzchnie– możliwe jest 
łączenie farb witrażowych z 
innymi technikami: klejem z 
brokatem. 
Pojemność butelki: 22 ml 

czerwony, 4 szt. 
fioletowy, 4 szt. 

zielony, 4 szt. 
niebieski, 4 szt. 
czarny kontur) 

23 DREWNIANE JAJKA 
Wymiary: 15 cm 
Grubość sklejki: 3mm 

50 szt. 

24 
SERWETKI 
PAPIEROWE - 
JAJECZKA 

Serwetki do dekoracji.  
Wymiary: 33 cm x 33 cm 
Wzór: jajeczka 

20 szt. 

25 

SERWETKI 
PAPIEROWE – 
JAJECZKA 
MALOWANE 

Serwetki do dekoracji.  
Wymiary: 33 cm x 33 cm 
Wzór: jajeczka malowane 

20 szt. 

26 
SERWETKI 
PAPIEROWE – 
ROŚLINKI I JAJECZKA 

Serwetki do dekoracji.  
Wymiary: 33 cm x 33 cm 
Wzór: roślinki i jajeczka 

20 szt. 

27 

SERWETKI 
PAPIEROWE – 
KRÓLICZEK/ZAJĄCZE
K I JAJECZKA 

Serwetki do dekoracji.  
Wymiary: 33 cm x 33 cm 
Wzór: króliczek/zajączek i 
jajeczka 

20 szt. 

28 

TAŚMA KLEJĄCA 
PIANKOWA 
DWUSTRONNA - 
CZARNA 

Taśma piankowa dwustronna. 
Grubość taśmy: 0,8 mm-1 mm 
Szerokość taśmy: 15 mm 

50 m 

29 

TAŚMA KLEJĄCA 
PIANKOWA 
DWUSTRONNA - 
BIAŁA 

Taśma piankowa dwustronna. 
Grubość taśmy: 0,8 mm-1 mm 
Szerokość taśmy: 19 mm 

50 m 

30 SŁOMKI PAPIEROWE 
Kolor: brązowy 
Średnica: 6 mm 
Długość: 197 mm 

250 szt. 

31 
KUBKI PAPIEROWE 
JEDNORAZOWE 

Kolor: naturalny 
Pojemność: 100 ml 

50 szt. 

32 
CELOFAN – FOLIA DO 
PAKOWANIE  

Folia celofanowa idealnie 
przeźroczysta podkreśli kolory 
zapakowanych przedmiotów. 
Nadaje się doskonale do 
pakowania kwiatów, koszy 
prezentowych, prezentów, 
upominków, produktów 
spożywczych (pieczywa, ciast, 
słodyczy itd.). Kolor: 
przeźroczysty.  Rozmiar: 100 
cm x 70 cm.  

50 arkuszy 

33 
ZESTAW DO 
MALOWANIA 
PIASKIEM 

Zestaw do tworzenia obrazków 
z kolorowego piasku. 
ZESTAW ZAWIERA: 

1 szt. 



 

 

- 4 karty z klejem, 
- 9 pojemniczków z kolorowym 
delikatnym piaskiem, 
- 2 tubki z sypkim brokatem, 
- patyczek, 
- instrukcję obrazkową "krok 
po kroku". 

34 TKANINA JUTOWA  
Kolor: Naturalny, niebarwiony. 
Szerokość: min. 50 cm. 

5 m  

35 KARTY DO GRY Talia 54 kart standardowych 6 szt. 

36. PŁATKI BAWEŁNIANE 
Płatki kosmetyczne 
bawełniane. 

1200 szt. 

 
 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) Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wskazana jednostkowych cen brutto, wartości brutto oraz 

łącznej kwoty brutto za sprzedaż i dostawę towarów/artykułów podanych w formularzu oferty. Ceny powinny 

uwzględniać ewentualne koszty przesyłki/dostawy.  

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

rynku  MATERIAŁY NA ZAJĘCIA_6_R21_DDS 

6) W przypadku wersji papierowej należy umieścić dopisek na kopercie: Rozeznanie rynku MATERIAŁY NA 

ZAJĘCIA_6_R21_DDS   

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 10.02.2021 r. do godziny 12:00 (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, Wioletta Derymacka   

Tel: 18 547 66 80 

 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik 1 – do Rozeznania rynku MATERIAŁY NA ZAJĘCIA_6_R21_DDS  
 
 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Brama Beskidu” 

Mostki 86 
33-340 Stary Sącz 

 

 

Formularz ofertowy 

Odpowiadając na Rozeznanie rynku MATERIAŁY NA ZAJĘCIA_6_R21_DDS dotyczące sprzedaż i dostawa 
materiałów/akcesoriów/artykułów/urządzeń dekoracyjnych, florystycznych, papierniczych, krawieckich, 
biżuteryjnych oraz gier logiczno/planszowych wykorzystywanych na zajęciach aktywizujących/terapii 
zajęciowych w ramach projektu „Dzienny Dom Seniora” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Brama Beskidu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, 
Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz 
interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu: B – Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek 
zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na podstawie wniosku o dofinansowanie 
projektu nr RPMP.09.02.03-12-0490/17,  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 przedmiotu zamówienia w zakresie objętym rozeznaniem rynku za kwotę:   

 

Lp.  Towar Parametry/Specyfikacja Cena 
jednostkowa 

brutto 
Ilość 

Wartość 
brutto 

1 
GILOTYNA NOŻYCOWA 
A3 

Obcinarka biurowa do 
formatu A3: 
- posiada szablony i 
podziałkę 
milimetrową, ułatwiające 
cięcie papieru 
- posiada ruchomy 
ogranicznik formatu 
umożliwia 

 1 szt. 

 



 

 

dokładne przygotowanie 
dokumentów do cięcia 
- posiada plastikowa 
osłona noża z ręcznym 
dociskiem zapewnia 
bezpieczeństwo pracy 

2 SEKATOR NOZYCOWY 

- długość całkowita [cm]: 
min 22 
- średnica cięcia [mm]: 
max. 25 

 1 szt. 

 

3 
OZDOBY DEKORACYJNE 
– RUCHOME OCZKA 

Ruchome oczy: 
- bez kleju 
- okrągłe 
- bez rzęs 
- średnica: 12 mm 

 80 szt. 

 

4 

ZESTAW PĘDZLI 
SYNTETYCZNYCH 
PŁASKICH  TYPU KOCI 
JĘZYK 

Zestaw nylonowych pędzli 
- koci język. Pędzle 
dedykowane do 
nakładania farb (olejnych, 
akrylowych, 
akwarelowych) i mediów. 
Rozmiary pędzli w 
zestawie: nr 0, nr 2, nr 4, 
nr 6, nr 8, nr 10, nr 12, nr 
14, nr 16, nr 18, nr 20, nr 
22, nr 24 

 

1 zestaw = 13 
szt. pędzli (0, nr 
2, nr 4, nr 6, nr 
8, nr 10, nr 12, 
nr 14, nr 16, nr 
18, nr 20, nr 22, 

nr 24) 

 

5 FARBY AKRYLOWE 

Różne kolory. Farby 
akrylowe wyśmienite dla 
artystów i studentów 
pracujących na dużych 
powierzchniach. 
Opakowanie: w 
transparentnych tubach o 
pojemności minimum 200 
ml. Każde opakowanie tj. 
pojemnik/tuba zawiera 
inny kolor farby. Kolory: 
czerwień błyszcząca 1 szt., 
błękit nieba 1 szt. zieleń 
błyszcząca 1 szt., żółć 
cytrynowa 1 szt. biel 
tytanowa 1 szt., brunat van 
dyck 1 szt., czerń 1 szt. 

 

7 szt. (czerwień 
błyszcząca 1 
szt., błękit 

nieba 1 szt. 
zieleń 

błyszcząca 1 
szt., żółć 

cytrynowa 1 
szt. biel 

tytanowa 1 szt., 
brunat van dyck 

1 szt., czerń 1 
szt.) 

 

6 
DRUCIK KREATYWNY 
TYPU WYCIOR 

Mix kolorów, długość min. 
30 cm max. 35 cm 

 345 sztuk 
 

7 KLEJ MAGIC W SZTYFCIE 

Przeznaczony do klejenia 
papieru, tektury, drewna. 
Po wyschnięciu przybiera 
postać bezbarwną. 
Opakowanie minimum 
20g. Klej w opakowaniu w 
sztyfcie. 

 20 szt. 

 

8 
KLEJ MAGIC Z 
APLIKATOREM 

Przeznaczony do klejenia 
papieru, tektury, drewna. 
Po wyschnięciu przybiera 

 20 szt. 
 



 

 

postać bezbarwną. 
Opakowanie minimum 
45g. opakowanie z 
aplikatorem 

9 BIBUŁA MARSZCZONA 

Do prac plastycznych i 
kreacji. Idealna do 
tworzenia kwiatów, 
stroików, wycinanek, 
kostiumów. Struktura - 
Marszczona. Różne kolory. 
Rozmiar minimum 
50x200cm. Opakowanie: 
rolka. Każda rolka to inny 
kolor.  

 10 rolek 

 

10 
SZNUREK JUTOWY 
NATURALNY  

Kolor: Naturalny. Grubość: 
min. 1,9mm – max. 2,2 
mm 

 125 m 
 

11 PATYCZKI HIGIENICZNE 

Patyczki higieniczne, w 
postaci patyczków 
zakończonych na obu 
stronach watą.  

 400 szt. 

 

12 
ZESTAW DIAMENTOWEJ 
MOZAIKI – MOTYW 
„BLASK MIŁOSIERDZIA” 

Diamentowa mozaika jest 
to technika, polegająca na 
wyklejaniu obrazu przy 
pomocy małych 
diamencików, według 
otrzymanego wzoru. 
Układanie mozaiki to 
relaksujące hobby oraz 
doskonała zabawa 
dorosłych i dla starszych 
dzieci, w wyniku której 
powstaje oryginalny obraz 
– ozdoba każdego 
pomieszczenia. Rozmiar 40 
cm x 50 cm 
Zestaw Blask miłosierdzia 
zawiera:  
- płótno na drewnianej 
ramie ze schematem 
obrazu, pokryte warstwą 
klejącą oraz folią ochronną 
- kolorowe 
diamenciki/kryształki, 
zapakowane do 
ponumerowanych 
woreczków 
- aplikator do układania 
diamencików 
- pęsetę 
- pojemnik na kryształki 
- suchy klej 
- uchwyty na ścianę 
- listę kontrolną 

 1 szt. 

 



 

 

13 
ZESTAW DIAMENTOWEJ 
MOZAIKI – MOTYW 
„ANIOŁEK” 

Diamentowa mozaika jest 
to technika, polegająca na 
wyklejaniu obrazu przy 
pomocy małych 
diamencików, według 
otrzymanego wzoru. 
Układanie mozaiki to 
relaksujące hobby oraz 
doskonała zabawa 
dorosłych i dla starszych 
dzieci, w wyniku której 
powstaje oryginalny obraz 
– ozdoba każdego 
pomieszczenia. Rozmiar 40 
cm x 50 cm 
Zestaw Aniołek zawiera: 
- mocne płótno z 
dokładnym, 
nadrukowanym wzorem, 
zawierającym warstwę 
klejącą, na której 
umieszczamy diamenty, 
- ponumerowane woreczki 
z diamentami i symbolami 
wzoru, 
- aplikator do chwytania i 
układania diamentów, 
- nakładkę na aplikator 
umożliwiającą 
jednorazowe chwytanie 
większej ilości diamentów, 
- pęsetę, 
- antyodciskową nakładkę 
na aplikator, 
- tackę na diamenty, 
- klej żelowy w kostce, 
- woreczki strunowe, 
- instrukcję, 
- indeks diamentów. 

 1 szt.  

 

14 
ZESTAW DO 
TWORZENIA 
BRANSOLETEK  

Zestaw do robienia 
bransoletek w ulubionym 
kolorze. Zestaw zawiera 
organizer wypełniony 
koralikami szklanymi 8mm, 
metalowe zawieszki 
charms, ogniwka oraz rolkę 
gumki 10 metrów. 
ZESTAW ZAWIERA: 
- 330 szt. koralików (22 szt. 
x 15 kolorów) 
- 1 rolka gumki bezbarwnej 
10 metrów 
- 15 szt. zawieszek charms 
metalowych 
- 15 szt. ogniwek 

 1 szt. 

 



 

 

15 PUZZLE – MOTYW „PSY” 
Puzzle składające się z 200 
elementów. Motyw 
graficzny: psy 

 1 szt. 
 

16 
PUZZLE – MOTYW 
„JEŻE” 

Puzzle składające się z 200 
elementów. Motyw 
graficzny: jeże 

 1 szt. 
 

17 
PUZZLE – MOTYW 
„KOTKI” 

Puzzle składające się z 200 
elementów. Motyw 
graficzny: kotki 

 1 szt. 
 

18 
GRA 
LOGICZNO/PLANSZOWA 
„SUPER PAMIĘC” 

Gra „Super pamięć 
Memory” 
Wydawnictwo: Adamigo 
Gra Memory jest 
doskonałą grą towarzyską 
dla wszystkich lubiących 
dobrą zabawę w wesołym 
klimacie. Rozwija pamięć, 
uczy koncentracji, zbliża 
rodzinę i uprzyjemnia 
wolne chwile. SUPER 
PAMIĘĆ to klasyczne 
memory w najlepszym 
wydaniu. Specjalny dobór 
przemyślanych, najlepszej 
jakości zdjęć zapewni 
zajmującą i pełną emocji 
grę, która na długo 
zapadnie w pamięci. 
Zestaw gry zawiera: 
80 kartoników 
pogrupowanych w pary, 
mające na jednej stronie 
takie same obrazki w 
parze. Jest więc 40 par i 40 
różnych fotografii. 
Liczba graczy: 2-6 

 1 szt. 

 

19 TKANINA BAWEŁNIANA 

Tkanina 100% bawełniana 
Gramatura: minimum 
125g/m2 – maksimum 
170g/m2 
Szerokość tkaniny: 160 cm 
Różne wzory i kolory - do 
wyboru przez 
zamawiającego.  
 

 

20 mb. (różne 
wzory i kolory, 

do wyboru 
przez 

zamawiającego) 

 

20 PIANKA TAPICERSKA 
Pianka tapicerska typ: T25 
Wymiary: 200 cm x 120 cm 
x 2 cm 

 2 szt.  
 

21 
FOLIA DO 
LAMINOWANIA 

Wymiar: A4 
Błyszcząca 
Grubość: 75-80 mic 

 100 arkuszy 
 

22 FARBY WITRAŻOWE 

wysokiej jakości farby 
witrażowe przeznaczone 
do samodzielnego 
wykonania witraży oraz 

 

24 butelki z 
następującymi 
kolorami (tj. 4 

szt. żółty, 4 szt. 

 



 

 

dekoracji szkła, porcelany, 
luster, płytek ceramicznych 
i tworzyw sztucznych– 
wyraziste kolory, łatwa 
aplikacja farb– odklejalne– 
gotowy, wyschnięty wzór 
można przenosić z folii na 
inne powierzchnie– 
możliwe jest łączenie farb 
witrażowych z innymi 
technikami: klejem z 
brokatem. 
Pojemność butelki: 22 ml 

czerwony, 4 szt. 
fioletowy, 4 szt. 

zielony, 4 szt. 
niebieski, 4 szt. 
czarny kontur) 

23 DREWNIANE JAJKA 
Wymiary: 15 cm 
Grubość sklejki: 3mm 

 50 szt. 
 

24 
SERWETKI PAPIEROWE - 
JAJECZKA 

Serwetki do dekoracji.  
Wymiary: 33 cm x 33 cm 
Wzór: jajeczka 

 20 szt. 
 

25 
SERWETKI PAPIEROWE 
– JAJECZKA MALOWANE 

Serwetki do dekoracji.  
Wymiary: 33 cm x 33 cm 
Wzór: jajeczka malowane 

 20 szt. 
 

26 
SERWETKI PAPIEROWE 
– ROŚLINKI I JAJECZKA 

Serwetki do dekoracji.  
Wymiary: 33 cm x 33 cm 
Wzór: roślinki i jajeczka 

 20 szt. 
 

27 
SERWETKI PAPIEROWE 
– KRÓLICZEK/ZAJĄCZEK 
I JAJECZKA 

Serwetki do dekoracji.  
Wymiary: 33 cm x 33 cm 
Wzór: króliczek/zajączek i 
jajeczka 

 20 szt. 

 

28 

TAŚMA KLEJĄCA 
PIANKOWA 
DWUSTRONNA - 
CZARNA 

Taśma piankowa 
dwustronna. 
Grubość taśmy: 0,8 mm-1 
mm 
Szerokość taśmy: 15 mm 

 50 m 

 

29 
TAŚMA KLEJĄCA 
PIANKOWA 
DWUSTRONNA - BIAŁA 

Taśma piankowa 
dwustronna. 
Grubość taśmy: 0,8 mm-1 
mm 
Szerokość taśmy: 19 mm 

 50 m 

 

30 SŁOMKI PAPIEROWE 
Kolor: brązowy 
Średnica: 6 mm 
Długość: 197 mm 

 250 szt. 
 

31 
KUBKI PAPIEROWE 
JEDNORAZOWE 

Kolor: naturalny 
Pojemność: 100 ml 

 50 szt. 
 

32 
CELOFAN – FOLIA DO 
PAKOWANIE  

Folia celofanowa idealnie 
przeźroczysta podkreśli 
kolory zapakowanych 
przedmiotów. Nadaje się 
doskonale do pakowania 
kwiatów, koszy 
prezentowych, prezentów, 
upominków, produktów 
spożywczych (pieczywa, 
ciast, słodyczy itd.). Kolor: 
przeźroczysty.  Rozmiar: 
100 cm x 70 cm.  

 50 arkuszy 

 



 

 

33 
ZESTAW DO 
MALOWANIA PIASKIEM 

Zestaw do tworzenia 
obrazków z kolorowego 
piasku. 
ZESTAW ZAWIERA: 
- 4 karty z klejem, 
- 9 pojemniczków z 
kolorowym delikatnym 
piaskiem, 
- 2 tubki z sypkim 
brokatem, 
- patyczek, 
- instrukcję obrazkową 
"krok po kroku". 

 1 szt. 

 

34 TKANINA JUTOWA  
Kolor: Naturalny, 
niebarwiony. Szerokość: 
min. 50 cm. 

 5 m  
 

35 KARTY DO GRY 
Talia 54 kart 
standardowych 

 6 szt. 
 

36. PŁATKI BAWEŁNIANE 
Płatki kosmetyczne 
bawełniane. 

 1200 szt. 
 

ŁĄCZNA KWOTA BRUTTO (SUMA)   

 

Zobowiązuję się do: 

1) Dostawy kompletnych artykułów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 

2) Przeniesienia własności artykułów na Zamawiającego, 

3) Pokrycia kosztów dostarczenia i wydania artykułów, w tym ubezpieczenia ich na czas transportu, 

4) Uzgodnienia z Zamawiającym terminu dostawy, 

5) Odebrania na swój koszt w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od daty powiadomienia Wykonawcy, 

całości lub części przedmiotu zamówienia, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. 

 

Jednocześnie oświadczam, że:  

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

określone w Rozeznaniu rynku MATERIAŁY NA ZAJĘCIA_6_R21_DDS; 

2. spełniam wszystkie wymogi przedstawione w Rozeznaniu rynku MATERIAŁY NA ZAJĘCIA_6_R21_DDS. 

 

 

 

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

                     
 
 



 

 

Załącznik nr 2 do Rozeznania rynku MATERIAŁY NA ZAJĘCIA_6_R21_DDS 

 

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, Mostki 86, 33-340 Stary Sącz 

b) Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo, ul. Rynek 5, 33-340 Stary Sącz 

c) 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 

d) 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: z.wcislo@op.pl   
c) w pkt. 1 lit. c) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl 
d) w pkt. 1 lit. d) 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 Rozeznania 

rynku, 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. „Dzienny Dom Seniora” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa IX, Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 

9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu: B – Wsparcie dla tworzenia i/lub 

działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na podstawie 

wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-073/17 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 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 

mailto:biuro@bramabeskidu.pl
mailto:z.wcislo@op.pl


 

 

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) 


