
 
  

  
 
 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

 

____________ 
Strona 1 z 6 

 

Inowrocław, 26.09.2022 roku 

 

Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych 

w celu oszacowania wartości usługi zapakowania i dostawy  paczek produktów w ramach 

mechanizmu zakupowego  dla  Ukrainy w projekcie pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej II edycja”, Priorytetu IX Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie 

sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii 

społecznej. 

 

ZAMAWIAJĄCY (SZACUJĄCY) 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  

88-100 Inowrocław, ul. Świętokrzyska 6 

NIP 967-10-45-448   

Tel. 606 878 894 

 

OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA 

I. Przedmiot szacowania 

Przedmiotem szacowania jest wykonanie w terminie określonym przez Zamawiającego: 

 

 

• Usługi zapakowania i dostawy 150 paczek produktów dla uchodźców z Ukrainy 

zawierających między innymi: artykuły żywnościowe, środki higieniczne do Caritas 

Archidiecezji Włocławskiej, pod adres ul. Wojska Polskiego 2, 87-800 Włocławek, każda 

paczka zawiera: 

 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):  

1.  makaron 6 0,5 

2.  ryż 6 1kg lub 2x0,4 

3.  kasza gryczana 6 1 

4.  cukier 5 1 

5.  konserwy/puszki mięsne lub pasztet 9 0,3-0,5 

6.  mleko uht 7 1 

7.  herbata (40-50 torebek) 6 0,05-0,1 

8.  dżem  2 0,2-0,4 

9.  płatki kukurydziane – kulki czekoladowe 2 0,25 

10.  zupa instant 4 0,07 

11.  owsianki instant 4 0,03 

12.  kaszki dla dzieci 2 0,2 

13.  szampon i żel (2 w 1) dla dzieci 5 0,5 

14.  chusteczki higieniczne (wagon) 1 0,3 

15.  podpaski 4 0,04 

16.  mydło w kostce 10 0,09 

17.  szczoteczki do zębów 3 0,01 

18.  pasta do zębów 5 0,1 

19.  plastry z opatrunkiem do cięcia 2 0,02 

20.  woda utleniona 2 0,1 
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15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne  

33700000-7 Produkty do pielęgnacji ciała 

33141112-8 - Plastry 

 

Szczegółowy opis przedmiotu szacowania: 

1. Wykonawca, świadczący w/w usługi w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do 

zrealizowania usługi do dnia 03.10.2022 r., przy czym wykonanie zamówienia odbywać się będzie 

zgodnie z harmonogramem określonym ściśle przez Zamawiającego (zmiany harmonogramu mogą 

być dokonywane wyłącznie przez Zamawiającego) 

Wykonawca świadczył będzie usługi dostarczenia ww. produktów pod adres ul. Wojska Polskiego 

2, 87-800 Włocławek 

2. Wykonawca będzie świadczył usługi na podstawie umowy na wykonanie prac/dostawę 

usług/towarów wymieniowych we „Wniosku – wsparcie PES i PS, poprzez przeprowadzanie przez 

OWES zakupów od tych podmiotów produktów lub usług w związku ze wsparciem dla Ukrainy 

oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce” w ramach projektu „Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja”. 

3. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest przedstawienie rachunku/faktury oraz potwierdzenia 

odbioru usług/produktu i zaakceptowanie ich przez Odbiorcę na „Protokole nieodpłatnego 

przekazania przez PES/PS produktów lub usług w związku ze wsparciem dla Ukrainy oraz osób 

opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce” 

4. Wykonawca będzie ściśle współpracował z kadrą OWES, a jego usługi będą poddawane 

stałemu monitoringowi i ocenie w/w osób. 

5. Produkty  wskazane w szacowaniu muszą być przez Wykonawcę produkowane lub wykonawca 

musi prowadzić działalność wskazaną w szacowaniu przed 24.02.2022 r.  lub produkty 

sprzedawane przez Wykonawcę muszą zostać przez Wykonawcę w istotny sposób przetworzone w  

stosunku do półproduktów, z których zostaną wytworzone.  

6. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 

Wykonawca  nie będzie występował w roli organizatora usługi. Zobowiązuje się Wykonawcę do 

bezpośredniego wykonywania prac/dostawy usług/towarów, nie może on występować w roli 

organizatora usług kupowanych od podwykonawców. 

7. Niedopuszczalne jest, aby Wykonawca był jedynie pośrednikiem w obrocie gospodarczym, a 

jego działalność będąca przedmiotem pośredniego finansowania z EFS, sprowadzała się jedynie do 

pobierania marży za produkty lub usługi. 

 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.Termin wykonania zamówienia: do dnia 05.10.2022 r.  

2. Miejsce realizacji  zamówienia: ul. Wojska Polskiego 2, 87-800 Włocławek 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY ICH PEŁNIENIA DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Podmioty Ekonomii Społecznej / Przedsiębiorstwa 

Społeczne, które posiadają doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia z 

zastrzeżeniem, że produkty będące przedmiotem zamówienia kupowane od PES/PS w ramach 

mechanizmu zakupowego muszą być przez wykonawcę produkowane. Odstępstwo od tej zasady 

możliwe jest wyłącznie w przypadku PES/PS, które prowadziły działalność wskazaną w umowie 

przed 24.02.2022 r. lub produkty sprzedawane przez PES/PS zostały w istotny sposób 

przetworzone w  stosunku do półproduktów, z których zostały wytworzone.  

 

OPIS SPOSOBU SKŁADANIA I ANALIZY OFERTY  
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1. Ofertę należy złożyć na Formularzu szacowania wartości zamówienia stanowiącym załącznik nr  

1 do niniejszego Szacowania lub na własnym dokumencie, z zastrzeżeniem, iż musi zawierać 

wszystkie paramenty niezbędne do wskazania oferty, wskazane w Załączniku nr 1.   

2. W ofercie należy wskazać cenę jednostkową brutto za 1 szt. każdego z w/w produktów 

uwzględniającą koszt jego dostarczenia. 

3. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.  

4. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem  

zamówienia, w tym należny podatek VAT.  

5. Cena podana przez Wykonawcę będzie obowiązywała w całym okresie realizacji umowy i nie 

będzie podlegała zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.  

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI SZACUJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

SZACOWANIU CEN RYNKOWYCH  

- cena oferty brutto – 100%  

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT SZACOWANIA  

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Szacującego) – Wyższa Szkoła Gospodarki, 

ul. Świętokrzyska 6, 88-100 Inowrocław, osobiście lub  przesłać  pocztą tradycyjną na adres  

Zamawiającego (Szacującego) lub pocztą  mailową  na adres:  magdalena.waloch@byd.pl do dnia 

29.09.2022 r., do godz. 12.00. 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień jest: Magdalena Waloch-

Doradca Biznesowy OWES –, telefon: 606 878 894, magdalena.waloch@byd.pl 

UWAGA! 

Informujemy, iż oferty cenowe mają charakter wyłącznie informacyjny i służą jedynie 

oszacowaniu wartości ceny przedmiotu zamówienia, wyboru procedury postepowania zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:magdalena.waloch@byd.pl
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
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Załącznik nr 1: Formularz szacowania wartości zamówienia – załącznik nr 1 do zaproszenia do 

składania wstępnych ofert cenowych  

 

 

FORMULARZ SZACOWNIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

Imię i nazwisko/ Nazwa Wykonawcy 

 

 

Adres 

 

 

NIP (jeśli dotyczy) 

 

 

REGON (jeśli dotyczy) 

 

 

Telefon/faks 

 

 

E-mail 

 

 

 

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zaproszeniem do składania 

wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości świadczenia usługi zapakowania i 

dostawy 150 paczek produktów  dla uchodźców z Ukrainy zawierających między innymi: 

artykuły żywnościowe, artykuły higieniczne pod adres ul. Wojska Polskiego 2, 87-800 

Włocławek, w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja”, 

Priorytetu IX Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 

Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.  

 

Usługa  

Proponowana cena 

brutto za 1  rodzaj 

produktu 

Proponowana cena  

brutto łącznie za 

podane sztuki 

1x 150  

1 2 3 

• usługi zapakowania i dostawy 150 paczek 
produktów  dla uchodźców z Ukrainy zawierających 
między innymi: artykuły żywnościowe, artykuły 
higieniczne pod adres ul. Wojska Polskiego 2, 87-
800 Włocławek, każda paczka zawiera: 

 

 

 

Makaron   6 op. 
  

Ryż          6  op.                 
  

Kasza gryczana 6 op. 
  

Cukier 5 op. 
  

Konserwy/puszki mięsne lub pasztet 9 op. 
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Mleko uht  7 op. 
  

Herbata (40-50 torebek) 6 op. 
  

Dżem 2 szt. 
  

Płatki kukurydziane  2 op. 

– kulki czekoladowe 

  

Zupa instant 4 op. 
  

Owsianki instant 4 op. 
  

Kaszki dla dzieci  2 op. 
  

Szampon i żel (2 w 1) dla dzieci 5 szt. 
  

Chusteczki higieniczne (wagon) 1 op. 
  

Podpaski 4 op. 
  

Mydło w kostce 10 szt. 
  

Szczoteczki do zębów 3 szt. 
  

Pasta do zębów 5 szt. 
  

Plastry z opatrunkiem 2 op. 

 do cięcia 

  

Woda utleniona 2 op. 
  

 

 

Cena brutto usługi zapakowania i dostawy 1 

szt. paczki z produktami 

 

Cena brutto usługi zapakowania i dostawy 

150  szt. Paczek z produktami 

 

 

1. Oświadczam, że powyższa oferta cenowa obejmuje przedmiot zamówienia opisany w 

Zaproszeniu do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości usługi ww. 

produktów  w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja”, Priorytetu 

IX Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 

Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.  

2. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż w pełni akceptuję oraz spełniam 

wszystkie wymienione warunki udziału w szacowaniu. 

3. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę/nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych 

osobowych zawartych w złożonej ofercie oraz przyjmuje do wiadomości, że: 

a) Administratorem jego danych osobowych na etapie szacowania jest Wyższa Szkoła 

Gospodarki w Bydgoszczy  z siedzibą 85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2, NIP 967-10-45-448; 

b) jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań w projekcie, 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie; 

 
*niepotrzebne skreślić 

 



 
  

  
 
 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

 

____________ 
Strona 6 z 6 

 

c) jego dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim w rozumieniu ustawy o ochronie danych 

osobowych; 

d) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie szacowania i będzie skutkować odrzuceniem 

oferty, 

e) ma prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. 

 

Ponadto oświadczam, że: 

a) Nie jestem osobowo ani kapitałowo powiązany z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. 

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 beneficjenta 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, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

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. 

b) Posiadam możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w 

ramach zleconej usługi. 

5. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane 

zawarte w formularzu są zgodne z prawdą. 

 

 

 

   ………………………                                                ……………………..……………… 

         (miejscowość i data)           (podpis  oferenta) 

 

 

 


