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ZAPYTANIE SZACUNKOWE  
 

Zakup artykułów w celu wyposażenia mieszkania wspomaganego 

Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - zakup artykułów spożywczych    

I. Zamawiający 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” 

tel. 603969555 

adres strony: www.snoa.pl 

Email: stowarzyszeniesnoa@gmail.com 

 
Miejsce wykonywania zamówienia: 
82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18 

 
II. Tryb postępowania 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”  informuje, iż zapytanie szacunkowe składane jest 
w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi 

oferty w rozumieniu art. 66 kc., jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. Powyższa informacja ma na celu wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i 

uzyskanie wiedzy nt. poniższego zapotrzebowania, które planowane jest do wydatkowania w ramach 
projektu „Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługa opiekuńczą, asystencką i treningiem 
samodzielności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Priorytet VI: Integracja:, Działanie 06.02. Usługi Społeczne Poddziałanie 06.02.02. Rozwój 

usług społecznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

l.p Zadanie  Nazwa Jednostka 

KATEGORIA I - PIECZYWO 

1 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Chleb zwykły krojony 

(biały pszenno-żytni) 

500 / 600 g 

szt. 

2 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Chleb razowy (ciemny, 

pszenny/żytni/mieszany) 

szt. 

3 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Bułka zwykła pszenna 50 

g 

szt. 

4 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Bułka słodka z 

nadzieniem 

wieloowocowym ok. 100g 

szt. 

KATEGORIA II - NABIAŁ 

5 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 
Mleko UHT  2% litr 

http://www.snoa.pl/
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artykułów spożywczych 

6 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Jaja kurze rozmiar M opakowanie 10szt 

7 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Ser żółty kg 

8 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Twaróg kg 

9 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Ser topiony śmietankowy 
bloczek, op. ok. 90g 

szt. 

10 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Ser topiony ziołowy 
bloczek, op. ok. 90g 

szt. 

11 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Masło 1 kostka 

12 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Margaryna 1 opak. 

13 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Jogurt naturalny, op. Ok. 
150g 

szt. 

14 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Jogurt owocowy, op. ok. 
150g 

szt. 

15 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Deser mleczny o smaku 
waniliowym, op. ok. 150g 

szt. 

16 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Śmietana opak. 

KATEGORIA III – OWOCE I WARZYWA 

17 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Marchew kg 

18 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Pietruszka korzeń kg 

19 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Seler korzeń kg 

20 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 
Cebula kg 
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artykułów spożywczych 

21 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Ziemniaki kg 

22 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Pomidor kg 

23 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Ogórek zielony kg 

24 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Papryka kg 

25 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Por kg 

26 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Kapusta biała kg 

27 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Jabłko kg 

28 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Banan kg 

29 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Mandarynka kg 

30 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Cytryna kg 

31 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Pomarańcza kg 

KATEGORIA IV – MIĘSO I WĘDLINY 

32 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Kurczak tuszka kg 

33 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Porcja rosołowa kg 

34 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Mięso wieprzowe – 

łopatka 

kg 

35 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Mięso wieprzowe – 

szynka 

kg 

36 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Mięso wieprzowe – 
karczek 

kg 

37 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Mięso wieprzowe – 
żeberka 

kg 
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38 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Mięso wieprzowe – schab kg 

39 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Kiełbasa cienka parzona kg 

40 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Wędlina kanapkowa 
drobiowa 

kg 

41 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Wędlina kanapkowa 
wieprzowa 

kg 

42 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Parówki  kg 

43 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Pasztetowa kg 

KATEGORIA V - MROŻONKI I KONSERWY RYBNE 

44 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Szpinak siekany opak. 

Ok. 450g 

szt. 

45 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Filet rybny mrożony  kg 

46 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Ciasto francuskie 

mrożone 250g 

szt. 

47 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Konserwa rybna filet z 

makreli 

szt. 

KATEGORIA VI - NAPOJE 

48 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Kawa kg 

49 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Herbata opak. 

50 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Woda gazowana litr 

51 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Woda niegazowana litr 

52 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Sok pomarańczowy litr 

53 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Sok jabłkowy litr 

 
„Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługa opiekuńczą, asystencką i treningiem 
samodzielności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Priorytet VI: Integracja:, Działanie 06.02. Usługi Społeczne Poddziałanie 06.02.02. Rozwój 
usług społecznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

IV. Opis sposobu sporządzania oferty cenowej: 

1. Oferta szacunkowa musi zawierać cenę brutto przedmiotu zamówienia jako cenę ryczałtową, obejmującą 
wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym. Cena w niej podana musi być wyrażona 
cyfrowo. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania 
szacunkowego. 

2. Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
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V. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej 

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail:  stowarzyszeniesnoa@gmail.com lub w siedzibie 

Stowarzyszenia: na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”  tj. 82-500 Kwidzyn , ul. Warszawska 18. Ofertę należy 

złożyć w terminie do dnia 2…..07.2022 roku do godziny 15:00. 

VI. Osoby do kontaktu 

Joanna Demczyńska tel. 664483312 
 

VII. Załączniki 

1. Załącznik Nr 1 –  szacunkowy formularz ofertowy 

mailto:stowarzyszeniesnoa@gmail.com

