Ostrowiec Św. 9 grudnia 2019 r.
Znak sprawy: ARL/9.2.1/ZO/BZ/2019/1
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
1. Przedmiot zamówienia:
zadanie 1 - zakup flipcharta,
zadanie 2 – zakup gier edukacyjnych,
zadanie 3 – zakup Kart emocji oraz potrzeb i uczuć,
zadanie 4 – zakup materiałów dla uczestników projektu,
opis zadań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Zakup dokonywany jest dla potrzeb projektu:
„Dzieciaki na 5+” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem Działania RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług
społecznych i zdrowotnych Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
(projekty konkursowe). Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na każde z zadań wskazanych
powyżej.
Uwaga:
„Zamawiający informuje, że zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w pierwszej kolejności
zamówienie będzie udzielane Podmiotowi Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku
przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty
przez PES będą rozpatrywane oferty innych podmiotów.”
Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację
uściślającą.
2. Sposób i termin jego wykonania:
Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia do składania ofert
w terminie do dnia 23 grudnia 2019roku.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie
bez podania przyczyny.
3. Zamówienie dotyczy wydatku, dla którego nie wymagane jest zawarcie na piśmie standardowej
umowy.
4. Zaproszenie do składania ofert kierowane jest do wykonawców, którzy posiadają uprawnienia
i kwalifikacje, umożliwiające im wykonanie w/w zamówienia oraz dysponują potencjałem kadrowym
i technicznym, odpowiednim do wykonania tego Zamówienia. Wykonawca odpowiada za:
-prawidłowe zabezpieczenie ładunku w trakcie transportu, straty powstałe w wyniku niewłaściwego
transportu obciążą Wykonawcę,
-rozładunek dostarczonego sprzętu w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę,
- w przypadku dostarczenia sprzętu w elementach, Wykonawca dostarcza informację dotyczącą
montażu.
Oferent powinien mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Oferent może złożyć jedną ofertę (dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, nie
dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej). Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta. Oferta musi zostać sporządzona w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Ofertę zawierającą cenę brutto i netto, obliczoną jako iloczyn ceny brutto i netto za
każde zadanie prosimy przekazać na adres mailowy sekretariat@arl.ostrowiec.pl w terminie
do 13.12.2019 r. do godz. 12.00 na adres Zamawiającego tj. Agencja Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, (tel. 41 248 03
70) , lub osobiście do siedziby ARL Sp. z o.o. ( Sekretariat-parter ).
6. Cena wskazana w ofercie wyczerpuje wszystkie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy
z tytułu realizacji zamówienia.
7. Kryterium oceny oferty : cena – 100 % .
Cena nie może ulec zmianie w okresie realizacji zamówienia.
8. Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się w wyżej określony sposób, przed upływem
terminu składania ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia
najkorzystniejszych warunków realizacji Zamówienia, z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli
oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej przedmiotu
Zamówienia,
10. Realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy, który zaoferował ostatecznie
najkorzystniejsze warunki realizacji Zamówienia i przyjął wymagania określone w zaproszeniu
do składania ofert oraz zgodził się na zawarcie pisemnej umowy.
11. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia kolejnego zamówienia do wysokości 50% wartości
zamówienia określonego w umowie z Wykonawcą w tym samym roku kalendarzowym, jeżeli
zachodzi konieczność udzielenia zamówienia tożsamego z uprzednio udzielonym zamówieniem,
a udzielenie zamówienia w ten sposób jest z korzyścią dla Zamawiającego.
Podmiot

Prezes Zarządu ARL Sp. z o.o.
Agnieszka Rogalińska

Podmiot Ekonomii Społecznej / inny wykonawca
W przypadku złożenia oferty przez PES do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten
fakt*
Formularz ofertowy
Nazwa i adres wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
Adres email:
……………………………………………………………………………………………………………
Niniejszym składam ofertę na realizację następujących zadań określonych w Zaproszeniu do składania
ofert:

Zadanie 1

Zadanie 2

Flipchart – 1 sztuka
− Wymiary tablicy: 70x100 cm
− Powierzchnia tablicy suchościeralna (lakierowana) - magnetyczna
− Rama aluminiowa
− Stabilna konstrukcja nośna ze stali
− Regulowana wysokość tablicy
− Możliwość zawieszenia bloku w formacie A1 oraz EURO, poprzez płynną
regulację rozstawu haków (ukrytych pod przednim ruchomym panelem)
− Podstawa jezdna, z kółkami z możliwością blokowania.
− Waga 15 kg
Wartość brutto:
Wartość netto:
Gry edukacyjne – 1 zestaw
− Wsiąść do pociągu Europa
Gra i dla młodszych i dla starszych. Zainteresuje zarówno nastolatka, jak i jego
młodsze rodzeństwo. Podstawowym celem każdego z uczestników jest zbudowanie
jak najwięcej dworców i połączeń między poszczególnymi miastami Europy. I choć
trasy nie pokrywają się z prawdziwym przebiegiem linii kolejowych, to i tak w trakcie
zabawy można lepiej poznać geografię i historię naszego kontynentu.
− Domek
Nauka kreatywnego podejścia do rzeczywistości, cierpliwości i uświadomienie
posiadania wpływu na to jak wygląda moje otoczenie- budowanie i urządzenie domu.
Uczestnicy mają 12 tur na zebranie kart z poszczególnymi pomieszczeniami,
elementami wyposażenia, wybór narzędzi i zdobycie kart pomocników, którzy będą
wspierać ich zadania. Budować trzeba stopniowo – najpierw urządzamy
pomieszczenia znajdujące się w piwnicy, potem na parterze, a dopiero na końcu
zabieramy się za piętro. Nie można rozbudować pomieszczenia ponad to, co określono
na posiadanej karcie. Za zbudowanie i urządzenie każdego pokoju otrzymujemy

punkty, które zlicza się na końcu. Nawet, gdy dojdziemy już do perfekcji, wciąż
będzie dawać satysfakcję ze stworzenia czegoś pięknego.
− Cortex
Gra typowo familijna i dobry trening dla mózgu. Na kartach znajduje się 8 rodzajów
wyzwań. Ich rolą jest pobudzenie różnych zdolności – są to zadania logiczne, testy na
pamięć, ćwiczenia na koordynację ruchową i rozpoznawanie faktur różnych
przedmiotów. W grze liczy się nie tylko inteligencja i spostrzegawczość, ale także
tempo w jakim odpowiadamy na pytania. Znając odpowiedź, należy szybko położyć
rękę na karcie i rozwiązać widniejącą na niej zagadkę. Jeśli nam się to uda, w nagrodę
można ją zabrać (jeśli nie pozostaje ona w grze). To ważne, bo aby zwyciężyć
musimy zdobyć po dwie karty z każdej kategorii.
− Dixit
Gra skojarzeniowo-logiczna, budowanie historii, tworzenie czegoś razem, ćwiczenie
kreatywności, a jednocześnie pogłębianie samowiedzy. Każdy z graczy otrzymuje po
6 kart z bajecznymi ilustracjami, stanowiącymi najważniejszy element tej
zaskakującej gry skojarzeń. Następnie osoba, która w danej turze wcielać się będzie
w bajarza, musi wybrać jedną ze swoich kart i wymyślić do niej skojarzenie lub
opowieść. Następnie, odwróconą kartę kładzie na stole, a wszyscy pozostali gracze
dokładają obrazek ze swojej talii – taki, który ich zdaniem najbardziej pasuje do
zasłyszanej historii. Po przetasowaniu wszystkich propozycji, wszyscy próbują
zgadnąć, która karta była inspiracją dla opowieści. Jeśli żaden z graczy nie udzieli
prawidłowej odpowiedzi, bajarz nie otrzymuje żadnych punktów. Podobne jest
w sytuacji, gdy wszyscy uczestnicy postawią na właściwą kartę. Skojarzenie nie może
być bowiem ani za trudne, ani zbyt oczywiste. Trzeba naprawdę pobudzić swoją
kreatywność.
− Gra planszowa EUROBUSINESS

Zadanie 3

Zadanie 4

− Gra grupowa, ekonomiczna wpisująca się w naukę planowania, myślenia
strategicznego i doskonalenie inteligencji ekonomicznej
Wartość brutto:
Wartość netto:
Karty emocji oraz potrzeb i uczuć – 2 zestawy
− Karty EMOCJI narzędzie coachingowe, trenerskie i terapeutyczne. Zestaw zawiera 51
kart twarzy wyrażających emocje, 46 kart z nazwami emocji, 8 kart pytań, 4 karty
akceptacji oraz opis pracy z notatnikiem. W sumie 109 kart do pracy własnej
i grupowej.
Karty uczuć i potrzeb "Język żyrafy" Zestaw kart opisujących uczucia i potrzeby
w ujęciu Porozumienia bez Przemocy. Narzędzie do rozwijania umiejętności
komunikacyjne w kontaktach z dziećmi. Przydatne do wsparcia w trudnych sytuacjach,
rozwiązywania konfliktów między dziećmi.
Wartość brutto zestawu:
Wartość netto zestawu:
Materiały dla uczestników (teczka, notes, długopis, materiały do pracy indywidualnej)– 1

zestaw
− teczka z rączką A4 (wykonana z twardej tektury o grubości 2 mm, kolorowa
oklejka, pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu
40 mm, zamek z tworzywa, rączka z tworzywa) -100 sztuk
− kołonotatnik A4 (okładka z przezroczystego, kolorowego tworzywa, gramatura
papieru 80g, białość papieru 170 (CIE), kartki z perforacją i otworami
umożliwiającymi wpięcie do segregatora (4 dziurki),liniatura: kratka, ilość kartek
150) -100 sztuk
− długopis (wysuwany długopis o dymionym korpusie, gumowany obszar uchwytu
i przycisk, rozmiar końcówki: 0.7mm) -100 sztuk
− zakreślacz fluorescencyjny (gumowane boki obudowy, końcówka ścięta, na bazie
wody, odporność na wysychanie, grubość linii pisania: 2-5mm) -100 sztuk
− kostka papierowa klejona kolorowa (wymiary karteczek: 82x82mm, wysokość
kostki: 40 mm, 4 różne kolory kartek) -100 sztuk
Wartość brutto:
Wartość netto:
Oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu do składnia ofert.
Oświadczam, że przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego
Oświadczam, że wypełniłem obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu.
Przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam warunki udziału
w postepowaniu.
* W przypadku gdy Wykonawca nie
przekazuje
danych
osobowych
innych niż bezpośrednio jego
dotyczące lub zachodzi wyłączenie
stosowania
obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13
ust 4 lub art. 14 ust 5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np.
przecz jego wykreślenie)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:















administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 248 03 70
osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczony pracownik, kontakt: adres 41 248 03 70 ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
rozstrzygnięciem, jak również jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust1 ZPZ –
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jeco archiwizacji;,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, ;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

