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Kielce dn. 03.09.2020 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR K/D/17/2020 z dnia 03.09.2020 roku dotyczące zakupu materiałów 

zużywalnych w związku z realizacją projektu pn. „NOWY WYMIAR ŻYCIA II – system wsparcia 

środowiskowego osób niesamodzielnych” objętego dofinansowaniem przez Województwo 

Świętokrzyskie – pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 

Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych na podstawie wniosku o dofinansowanie 

RPSW.09.02.01-26-0035/19-00 

 

1. Podstawa prawna prowadzonego postępowania i informacje ogólne 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, w rozumieniu zapisów podrozdziału 

6.5.2 „Zasada konkurencyjności”, przedstawionych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 roku.  

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Niniejsze zapytanie jest dostępne: 

a) w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

b) na stronie internetowej Zamawiającego www.kielce.caritas.pl  

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych tj. na realizację odrębnie każdej 

części przedmiotu zamówienia. 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Zakup materiałów zużywalnych 

 

3. Termin realizacji zamówienia:  

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 31.12.2020r. Materiały należy dostarczyć w jednej 

dostawie. 

 

4. Miejsce dostaw:  

Miejscowość: Gorzków  

Adres: 28-500 Kazimierza Wielka, Gorzków 80  

Woj.: świętokrzyskie 

Powiat: kazimierski 

 

5. Zakres przedmiotowy zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup materiałów zużywalnych dla opiekunów (rękawice i fartuchy 

jednorazowe ochronne itp.) oraz materiałów zużywalnych na potrzeby usług opiekuńczych do higieny 

i pielęgnacji ciała (oliwa do masażu, płyn dezynfekujący, ręczniki jednorazowe, gaziki, bandaże). Środki 

te wykorzystywane będą w ramach usług opiekuńczych przez wykwalifikowaną kadrę opiekuńczą dla 

osób/ uczestników projektu „Nowy Wymiar Życia II – system wsparcia środowiskowego osób 

niesamodzielnych.” 

 

Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje: 

 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.kielce.caritas.pl/
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Lp. Przedmiot Ilość 

Materiały zużywalne dla opiekunów 

1. Rękawice ochronne - rękawice jednorazowe, bez pudrowe 

diagnostyczne w rozm. M, L,  dokładnie przylegające do 

dłoni - stanowiące ochronę rąk przed mikroorganizmami, 

detergentami, mechanicznymi uszkodzeniami, kolor do 

uzgodnienia. W opakowaniu min 100 szt. 

300 opakowań (gdzie 50% 

rozm. M, 50% rozm. L) 

2. Fartuchy jednorazowe ochronne - fartuchy jednorazowe 

ochronne - fartuch flizelinowy, jednorazowy medyczny 

zielony z gumką lub paskiem 

500 szt. 

3. Maseczki ochronne – jednorazowe maseczki ochronne na 

gumkach lub troczkach 

500 szt. 

Materiały zużywalne na potrzeby usług opiekuńczych 

4. Oliwa do masażu - olejek do masażu zawierający naturalne 

substancje czynne, na bazie olejów roślinnych nie 

zawierające substancji niekorzystnych dla ciała takich jak: 

SLS (oraz jego pochodnych jak SLES czy ASLES), 

parabenów, toksycznych detergentów, barwników czy 

emulgatorów. Butelki poj. 500 ml lub 250 ml. 

20 litrów 

5. Płyn dezynfekujący - przeznaczony do chirurgicznej i 

higienicznej dezynfekcji rąk posiadający  potwierdzone 

badaniami spektrum bakteriobójcze oraz świadectwo 

rejestracji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, w 

butelkach z atomizerem o poj. 500ml i butelkach min. 

5000ml 

40 sztuk (w butelkach z 

atomizerem o poj. 500ml) 

70 litrów (w butelkach 5000 

ml) 

6. Ręczniki jednorazowe - ręczniki papierowe, składane, 

wymiary listka: 23 cm x 25 cm, kolor: biały, ilość listków w 

zgrzewce: 200 sztuk, surowiec: celuloza. Opakowanie: 20 

zgrzewek (4000 listków) 

100 opakowań 

7. Gaziki – gaziki niejałowe, kompresy z włókniny, 5x5 cm, 

4-warstwowe, 50 szt./opakowanie 

100 opakowań 

8. Bandaże zwykłe – opaska dziana, podtrzymująca, 5cm x 4m 200 sztuk 

9. Bandaże elastyczne – opaska elastyczna, podtrzymująca z 

zapinką, min. 8 cm x 5m. 

40 sztuk 

 

 

Zamówione materiały będą wykorzystywane podczas: 

a) opieki higienicznej (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, zmianę 

pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych);  

b) pielęgnacji zaleconej przez lekarza tj., czynności uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej 

opieki środowiskowej;  

c) zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych przez fizjoterapeutów i pielęgniarki. 

 

Kody CPV:  

33190000-8 – różne urządzenia i produkty medyczne 
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33770000-8 – materiały higieniczne 

 

6. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu 

wykonawcy, wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających w 

wysokości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z 

wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego 

podstawowego, bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności. 

 

7. Równoważność 

Zamawiający informuje, że użyte w zaproszeniu oraz w załącznikach do zaproszenia określenia, które 

mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia mają na celu wskazanie 

wymaganych przez Zamawiającego minimalnych oczekiwań co do jakości i celowości produktów, które 

mają być dostarczone. Wykonawca jest uprawniony do stosowania rozwiązań równoważnych, przez które 

rozumie się takie, które  pozwolą osiągnąć w 100% cel wskazany w Zaproszeniu i w załącznikach do 

Zaproszenia. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 

 

8. Warunki udziału w postępowaniu  

8.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy – osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej  - którzy spełniają poniższe wymagania: 

1)  nie podlegają wykluczeniu (zakres wykluczenia zawiera pkt.8.2 Zapytania ofertowego), 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu. 

8.1.1. Wymagania dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia: 

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

b.  posiadają  wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji tego zamówienia, 

c.  pozostają w kondycji finansowej  zapewniającej realizację zamówienia, 

d.  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i organizacyjnym zdolnym do wykonania 

zamówienia. 

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o treści zgodnej z 

załącznikiem nr 2, z zastrzeżeniem pkt. 8.1.2. 

8.1.2. Klauzule społeczne: 

 W oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art.29 ust.4 Pzp) Zamawiający preferuje przy wyborze 

Wykonawcy: 

1. Spółdzielnie socjalne w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 

( Dz.U. Nr 94, poz.651 z późn. zmianami)  

2. Te z podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku, tj. są zakładem 

pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich 

wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmują społeczną   
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i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  

w szczególności: 

a. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011 nr 127 poz.721 z 

późn. zmianami) – Zamawiający analogicznie do przepisu art.22 ust. 2.a PZP określa, iż 

Wykonawca spełni ten warunek,  jeżeli wykaże ponad 50% zatrudnionych u niego pracowników 

stanowią osoby niepełnosprawne – wzór oświadczenia stanowi załącznik  

nr 4 do zapytania 

b. osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

o instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1065) –Wymóg ten Zamawiający uzna za 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ponad 30% osób zatrudnionych u niego stanowią osoby 

bezrobotne. 

8.1.3. Wszystkie osoby skierowane do wykonania niniejszego zamówienia muszą spełniać jeden z 

warunków opisanych w pkt.8.1.2, a ponadto: 

1) Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, jeżeli Wykonawca na dzień składania oferty dysponuje osobami o kwalifikacjach 

wymaganych przez Zamawiającego (pkt. 8.1.2), które wyrażają zgodę na realizowanie przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego). 

2) Co najmniej 30% osób skierowanych do wykonania zadań w ramach niniejszego zamówienia 

musi należeć do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej. 

3) Zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, którego oferta 

została wybrana jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Ryzyko opóźnienia w 

wykonaniu zamówienia w takiej sytuacji obciąża Wykonawcę.  

4) Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

oprócz oświadczenia o którym mowa w pkt. 8.1.1, Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą 

realizowały zamówienie, obejmujący imię i nazwisko oraz opis kwalifikacji zawodowych osoby i 

wskazanie osób które spełniają warunek pkt. 8.1.3 ze wskazaniem, który to warunek (ppkt. 2 a. i b.). 

 

8.1.4. Na potwierdzenie spełniania warunków 8.1.2, 8.1.3  Wykonawca przedłoży oświadczenia o 

treści zgodnej z załącznikiem Nr 2 i 4, aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru lub 

ewidencji, lub stosowne zaświadczenie, statut. 

Przed podpisaniem umów wybrani Wykonawcy złożą dodatkowo – na potwierdzenie spełnienia 

warunków, o  których mowa w pkt. 8.1.1-8.1.4 następujące dokumenty, wg stanu na dzień 

składania oferty: 

1) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków pkt. 8.1.2, 8.1.3 – w szczególności wykazy 

pracowników lub współpracowników, ze wskazaniem, którzy z nich spełniają wymagania o których 

mowa w pkt. 8.1.2.  wraz z dokumentami potwierdzającymi ich status na rynku pracy (np. 

zaświadczenia lub cechy dokumentu z podaniem rodzaju niepełnosprawności, decyzje/zaświadczenia 

o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej itd.) 

8.2. Wykluczeniu z postępowania podlegają: 

 

1) Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków określonych w pkt. 8.1  

2) Wykonawcy, z którymi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  Zamawiający 

rozwiązał umowę przed wykonaniem zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
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3) Wykonawcy i podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

 

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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa oświadczenie o treści zgodnej załącznikiem Nr 3. 

 

8.3. Odrzuceniu podlegają oferty, których cena przekracza kwoty jakie Zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia (z zastrzeżeniem pkt.12), oferty niekompletne lub w jakikolwiek sposób 

nie odpowiadające treści niniejszej specyfikacji, a także oferty zawierające cenę rażąco niską w stosunku 

do cen rynkowych. 

 

9. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie złożonych 

dokumentów, wymienionych w pkt. 7. 

 

10. Dokumenty składające się na ofertę: 

Oferta pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania lub jej odrzucenia musi zawierać 

następujące dokumenty: 

1. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego); Złożenie oferty jest równoznaczne 

z zaakceptowaniem warunków wskazanych w Zapytaniu Ofertowym oraz ze złożeniem oświadczeń 

zawartych w Formularzu oferty. 

2. Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w zapytaniu (na załączonym 

druku – zał. Nr 2 do Zapytania Ofertowego)  

3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) 

4. Oświadczenie o spełnieniu kryterium klauzul/aspektów społecznych (załącznik nr 4 do zapytania 

ofertowego) 

5. Zaakceptowany wzór umowy (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego); 

6. Odpis z KRS lub z właściwego rejestru, w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – 

pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę 

uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli dotyczy. 

7. Poświadczenie posiadania kwalifikacji do wykonania zamówienia o których mowa w punkcie 

8.1.2. Zapytania ofertowego K/D/17/2020. 

8. Podpisana klauzula informacyjna 

 

11. Opis przygotowania oferty: 
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1) Oferta winna być sporządzona w języku polskim zgodnie z Formularzem oferty załączonym do 

zapytania ofertowego (stanowiącym załącznik nr 1). Jakiekolwiek zmiany w treści formularza oferty 

są zabronione pod rygorem odrzucenia oferty.  

2) Oferta winna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów. 

3) Oferta, wszelkie oświadczenia, dokumenty oraz kserokopie dokumentów powinny być napisane  

w języku polskim, być czytelne oraz podpisane i uwierzytelnione przez Wykonawcę lub osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 

4) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. 

5) Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi oferenta (nazwa i 

adres) tak, aby można było odesłać bez otwierania, jeśli wpłynie po terminie, zaadresowana na adres 

Zamawiającego i oznakowana: „Zakup materiałów zużywalnych NWŻ II”. 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

9) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

UWAGA: złożenie oświadczeń lub dokumentów o treści niezgodnej ze stanem faktycznym może 

skutkować odpowiedzialnością karną z art. 297 kodeksu karnego (wyłudzenie zamówienia). 

12. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Oferty należy składać: 

a) Osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: biura Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Wesoła 54 

pok. 3, 25-363 Kielce w terminie do 11.09.2020r. do godz. 12:00; z dopiskiem „Oferta na zakup 

materiałów zużywalnych NWŻ II. Nie otwierać do dnia 11.09.2020, godz. 12:00” 

b) Na adres mailowy kis.kielce@caritas.pl – w formie skanów w terminie do 11.09.2020r do godz. 

12:00. Wówczas w temacie widomości należy wpisać numer i nazwę postępowania tj. „Zakup 

materiałów zużywalnych NWŻ II”. Zamawiający nie może zagwarantować zachowania w 

tajemnicy oferty złożonej w formie elektronicznej. 

 

Kryteria oceny ofert: 

 

9.1. Cena brutto 80% - obliczana wg wzoru: 

            Cena oferty najtańszej 

C=  -------------------------------   x     80 % 

         Cena oferty badanej 

9.2 Klauzule/aspekty społeczne – 20% 

 

Kryterium Klauzule społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 20% w przypadku spełnienia 

niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie 8.1.3 – Klauzule społeczne.  

Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0%. 

  

Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego), zaś w przypadku 

wyboru oferty – na podstawie dokumentów o których mowa w pkt. 8.1.5. 
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13. Umowa: 

1) Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w miejscu i terminie ustalonym przez 

Zamawiającego z tym Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w okresie związania ofertą. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2) Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez Wykonawcę. 

3) Zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umowy są kary umowne, na zasadach przewidzianych 

w umowie. 

4) Istotne warunki umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego 

postępowania. 

 

14. Zastosowana procedura: 

1)  Zapytanie Ofertowe – zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

2)  Zamawiający zastrzega, iż warunki postępowania mogą być zmienione lub może ono zostać 

unieważnione (odwołane), o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Postępowanie może 

zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

3)  Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie sztywno skalkulowane kwoty na 

sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia indywidualnych 

negocjacji dotyczących ceny z każdym lub jednym z Wykonawców, jeżeli zaproponowane przez 

Wykonawców ceny przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

4)  Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszego zamówienia rozwiązywane będą przed 

sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 

15. Warunki płatności: 

1) Płatność za każdorazowo wykonaną dostawę częściową – nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, 

w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury. 

2) W wyjątkowych okolicznościach (w tym w przypadku opóźnienia w przekazaniu transzy środków 

finansowych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa 

Świętokrzyskiego ) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności faktury. 

3) Płatność nastąpi za faktyczną ilość zrealizowanych godzin świadczenia usługi. 

4) W cenę usługi należy wkalkulować koszt dojazdu do miejsca zamieszkania podopiecznego stosownie 

do potrzeb. 

5) Cena brutto wskazana w ofercie obejmuje całkowite wynagrodzenie powinna uwzględniać wszystkie 

wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowym, w tym zawierać wszystkie koszty niezbędne do 

prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku ofert składanych przez 

podmioty zobowiązane do uiszczania podatku VAT – cena obejmuje także podatek VAT w 

obowiązującej wysokości. 

14. Zapytania o przedmiot zamówienia: 

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kamila Piotrowicz, nr tel.41/341 58 

17, e-mail: kis.kielce@caritas.pl  

 

Kielce 03.09.2020 rok 
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Spis załączników: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełniania klauzul/aspektów społecznych  

5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy dla osób fizycznych 

6. Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna 


