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ROZEZNANIE RYNKU nr 5/08 RPO WM /2017 z dnia 22.08.2017 roku. 

 
Dotyczące określenia kosztu zakupu materiałów na warsztaty ZE SZTUKI LUDOWEJ MALARSTWO w 

ramach projektu „Nasze Pogórze, Nasze Tradycje”. 

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA lidera projektu w partnerstwie z 

Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś.6 

Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.3 

Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego. 

 

I Zamawiający: 

Stowarzyszeniem GRUPA ODROLNIKA z siedzibą w Rzuchowej, Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa, wpisaną do 

rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113391 prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII KRS w Krakowie, REGON: 852619636, Nr NIP 873-29-19-

882, reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu - Panią Barbarę Zych oraz skarbnika Zarządu Pana Jana Czaję.  

II Szczegóły rozeznania rynku: Przedmiotem zapytania jest określenie kosztu zakupu materiałów na warsztaty 

ZE SZTUKI LUDOWEJ MALARSTWO. Szczegółowy wykaz artykułów znajduje się poniżej: 

 

Lp. Nazwa produktu 
Rozmiar/jednostka 

 
Ilość 

Cena za 

jedną 

sztukę lub 

zestaw 

Łączna cena 

1 

 

podobrazia malarskie 

bawełniane lub lniane -

gruntowane  

 

 

40cmx60cm 6 sztuk 

50cmx70cm  7 sztuk 

50cm x 50 cm 7 sztuk 

 

Łącznie 
20 sztuk   

2 

farby akrylowe 

podstawowe kolory: 

czerwona x 4 sztuki,  

żółta x 4 sztuki,  

niebieska x 4 sztuki, 

 biała x 4 sztuki,  

czarna x 4 sztuki,  

zielona x 4 sztuki,  

brązowa x 4 sztuki 

 

czerwona 100 ml  

żółta 100 ml 

niebieska 100 ml 

 biała 100 ml  

czarna 100 ml  

zielona 100 ml  

brązowa 100 ml 

 

 

4 sztuki 

4 sztuki 

4 sztuki 

6 sztuki 

4 sztuki 

4 sztuki 

4 sztuki 

 

  

4 palety drewniane Nie mniejsze niż 20 centymetrów 20 sztuk 
  

5 pędzle do farb akrylowych 1 zestaw zawiera co  najmniej 10 różnych pędzli 
15 

zestawów   

6 szpachelki malarskie  
1 zestaw zawiera  co najmniej 4 różnych 

szpachelek 

5 

zestawów   

7 

werniks końcowy 

półbłyszczący, lub półmat 

w spray'u lub płynny (np. 

250 ml -3szt) 

250 ml 2 
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III. Warunki uczestnictwa w zamówieniu: 

3.1 Do udziału w postępowaniu dopuszcza się oferentów, którzy: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej  działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki 

obowiązek, 

- posiadają doświadczenie w zakresie objętych niniejszym zapytaniem,  

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

3.2 Wykonawca składający  ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe  lub osobowo rozumie się wzajemne powiązanie 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: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiada co najmniej 10 % udziału lub akcji, 

- pełnieniu  funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

- pozostaje 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 

 

Przedmiot zapytania jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

IV Informacje ogólne.  

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami  zawartymi w niniejszym rozeznaniu 

zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać w wartości brutto.  

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

4. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszego 

rozeznania rynku. 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty.  
1. Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty 

nieczytelne zostaną odrzucone.  

2.Oferta powinna zawierać:  

- Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi,  

 

VI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

 Termin realizacji zamówienia upływa 4 września 2017 roku.  

 

VII. Termin i miejsce składania ofert  

Ofertę należy złożyć do dnia 30 sierpnia włącznie do godziny 15.00.  Ofertę można składać po zeskanowaniu  w 

formie elektronicznej mailem lub w formie papierowej na adres Stowarzyszenia: GRUPA ODROLNIKA, 33-

114 Rzuchowa 1,tel /14 307 05 01; e-mail: naszepogorze.naszetradycje@gmail.com. Oferty złożone po terminie 

nie będą brane pod uwagę. 

 

Uprzejmie informujemy, że:  

- Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia rozeznania rynku bez podania 

przyczyny.  

- Nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty.  

- W przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania 

oferenta  

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą rozeznanie rynku i nie podlega przepisom ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie 

internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Rozeznanie rynku ma na celu  potwierdzenie, że dana  

usługa, dostawa została wykonana po cenie  nie wyższej niż cena rynkowa  i nie zobowiązuje stowarzyszenia do 

złożenia Zamówienia. 
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Załącznik nr 1 do rozeznania rynku  nr 5/08 RPO WM /2017 z dnia 22.08.2017 roku. 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z siedzibą w 33-114 Rzuchowa 1, wpisaną do rejestru 

stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113391. 

II. DANE DOTYCZĄCE OFERENTA 
Imię i nazwisko/ Nazwa 

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

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

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

Nr telefonu….………………………… E -mail..………………………………………..……………… 

Osoba upoważniona do 

kontaktu...…………………………………………………..…………………………………….……… 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zapytania jest określenie kosztu zakupu materiałów na warsztaty ZE SZTUKI 

LUDOWEJ MALARSTWO. Szczegółowy wykaz artykułów znajduje się poniżej: 
 

Lp. Nazwa produktu 
Rozmiar/jednostka 

 
Ilość 

Cena za 

jedną 

sztukę lub 

zestaw 

Łączna cena 

1 

podobrazia malarskie 

bawełniane lub lniane -

gruntowane  

40cmx60cm 6 sztuk 

50cmx70cm  7 sztuk 

50cm x 50 cm 7 sztuk 

Łącznie 

20 sztuk   

2 

farby akrylowe 

podstawowe kolory: 

czerwona x 4 sztuki,  

żółta x 4 sztuki,  

niebieska x 4 sztuki, 

 biała x 4 sztuki,  

czarna x 4 sztuki,  

zielona x 4 sztuki,  

brązowa x 4 sztuki 

 

czerwona 100 ml  

żółta 100 ml 

niebieska 100 ml 

 biała 100 ml  

czarna 100 ml  

zielona 100 ml  

brązowa 100 ml 

 

 

4 sztuki 

4 sztuki 

4 sztuki 

6 sztuki 

4 sztuki 

4 sztuki 

4 sztuki 

 

  

4 palety drewniane Nie mniejsze niż 20 centymetrów 20 sztuk 
  

5 pędzle do farb akrylowych 1 zestaw zawiera co  najmniej 10 różnych pędzli 
15 

zestawów   

6 szpachelki malarskie  
1 zestaw zawiera co najmniej 4 różnych 

szpachelek 

5 

zestawów   

7 

werniks końcowy 

półbłyszczący, lub półmat 

w spray'u lub płynny (np. 

250 ml -3szt) 

250 ml 2 
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IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAPYTANIU: 

4.1 Do udziału w postępowaniu dopuszcza się oferentów którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej  działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki 

obowiązek, 

- posiadają odpowiednie doświadczenie w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem,  

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

4.2 Wykonawca składający  ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe  lub osobowo rozumie się wzajemne powiązanie 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: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiada co najmniej 10 % udziału lub akcji, 

- pełnieniu  funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

- pozostaje 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 

 

Przedmiot zapytania jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany zgodnie pkt. II Szczegóły rozeznania rynku, 

ROZEZNANIE RYNKU nr 5/08 RPO WM /2017 z dnia 22.08.2017 roku. 

 

V CENA 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 

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

……………………………………………………………………….……………………………….. zł 

 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………

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

………..……...……………………………………………………………………………………….....). 

VI  OŚWIADCZENIE OFERENTA: 

Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w ROZEZNANIU RYNKU nr 5/08 RPO WM /2017 z 

dnia 22.08.2017 roku. dot. określenia kosztu zakupu materiałów na warsztaty ZE SZTUKI LUDOWEJ 

MALARSTWO w ramach projektu pt.„Nasze Pogórze, Nasze Tradycje” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś.6 Dziedzictwo regionalne, 

działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz 

udostępnianie dziedzictwa kulturowego. 

 

1. Oświadczam, że znane są mi źródła finansowania przedmiotu objętego niniejszym zapytaniem cenowym. W 

razie wycofania mojej oferty już po jej wyborze przez Zamawiającego w przypadku poniesienia strat z tego 

powodu przez Zamawiającego zobowiązuje się do ich pokrycia w wysokości jakiej powstały włącznie do 

wysokości wartości projektu w ramach którego prace/usługi objęte zapytaniem miały być realizowane. 

2. Oświadczam, że oferta została sporządzona świadomie w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia, 

posiadaną wiedzę i doświadczenie. Posiadam również umocowanie do złożenia niniejszej oferty ze strony 

Oferenta. 

3. Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

 

 

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

(data/ pieczęć/podpis)  


