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ZAPYTANIE SZACUNKOWE  
 

Zakup asortymentu w celu wyposażenia mieszkania wspomaganego 

Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - zakup artykułów do przeprowadzenia treningu higieny   

I. Zamawiający 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” 

tel. 603-969-555 

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 Opis Ilość  

1 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  

- artykuły do prowadzenia treningu 

higieny  

bandaże różnej 

wielkości 

- nie zsuwa się z rany dzięki krepowanej strukturze 
- wysoce rozciągliwy 
- posiada niestrzępiące się brzegi wielorazowego użytku (można 
prać) 
- przepuszczający powietrze 
 
 
Cechy produktu: 
 
- jałowość: jałowy 
- elastyczność: elastyczny 
- rozciągliwość: min 100% 
- rodzaj: uniwersalny 
 - skład: bawełna, poliamid, poliuretan 

12 zestawów 

2 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  

- artykuły do prowadzenia treningu 

higieny 

opatrunki  Rozmiar: 6 x 10 cm 
Jałowy: Tak 
Zastosowanie: Ochrona ran pooperacyjnych, o małym i średnim 
wysięku 
Opakowanie: 50 sztuk 

Zestaw – 50 

sztuk 

3 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  

- artykuły do prowadzenia treningu 

higieny 

chusta 

ratownicza  

Materiał: włóknina polipropylenowa 
Jałowość: niejałowa 
Opakowanie: 1 szt. 

12 zestawów 

http://www.snoa.pl/
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4 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  

- artykuły do prowadzenia treningu 

higieny 

termometr- do 

nauki mierzenia 

temperatury  

- waga: 81 g (z bateriami), 56 g (bez baterii) 
- wymiary: 150 x 40 x 39 mm 
- typ: elektroniczny termometr bezkontaktowy NC 100 
- zakres pomiaru: temp. ciała: 34,0-42,2°C (93,2-108,0°F) 

1 sztuka  

5 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  

- artykuły do prowadzenia treningu 

higieny 

plastry Idealnie przylegają, chronią ranę. 
Pozwalają skórze oddychać - podłoże plastra to delikatna, 
przezroczysta folia przepuszczalna dla pary wodnej i powietrza. 
Szczelnie przylegają do rany, dzięki czemu chronią ją przed wodą i 

zabrudzeniami. 

1 zestaw 3 metry 

12 sztuk  

6 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  

- artykuły do prowadzenia treningu 

higieny 

ciśnieniomierz- 

do nauki 

mierzenia 

ciśnienia 

Duży rozmiar wyświetlacza 7x7,6 cm. 
Duże cyfry na całej wysokości wyświetlacza. 
Wskaźnik zużycia baterii. 
Rzep na całej długości mankietu. 
Automatyczne wyłączenie po 3 minutach. 

1 sztuka  

7 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  

- artykuły do prowadzenia treningu 

higieny 

Fantom do 

nauki 

resuscytacji 

Nowoczesny program szkoleniowy - instruktaż pozwala na odbycie 
szkolenia RKO w dowolnym miejscu. 
Realistyczna budowa - anatomicznie prawidłowe połączenia w jamie 
ustnej i nosowej pozwalają na wykonanie RKO z wykorzystaniem 
oddechów ratowniczych. Manekin umożliwia uniesienia klatki 
piersiowej i podbródka, odchylenia głowy oraz zaciśnięcia nosa. 
Kontrola skuteczności RKO - posiada clicker sygnalizujący 
osiągnięcie prawidłowej głębokości uciśnięć.  
 Poręczny rozmiar - szczególnie przydatny dla instruktorów, którzy 
przemieszczają się wielokrotnie w ciągu dnia i muszą szkolić duże 
grupy osób. 
Łatwość czyszczenia - dzięki wymiennym elementom. 
Higieniczne sposób pompowania manekina - minimalizuje ryzyko 

namnażania się bakterii. 

1 sztuka  

8 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  

- artykuły do prowadzenia treningu 

higieny 

apteczka - 1 szt. Opatrunek indywidualny  
- 2 szt. Opatrunek indywidualny M 
- 1 szt. Opatrunek indywidualny K 
- 1 kpl. Zestaw plastrów  
- 1 szt. Przylepiec 5m x 2,5cm 
- 3 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm 
- 1 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60cm 
- 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm 
- 3 szt. Kompres 10x10cm (pak po 2szt.) 
- 2 szt. Chusta trójkątna 
- 1 szt. Nożyczki 14,5cm 
- 4 szt. Rękawice winylowe 
- 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210cm 

1 sztuka  

9 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  

- artykuły do prowadzenia treningu 

higieny 

 karty/plansze 

pracy 

dotyczących 

zdrowego 

żywienia, diety, 

bilansowania 

kalorii dla 12 

uczestników  

Format: 
100 x 70 cm 
 
Oprawa: 
- foliowanie dwustronne 
- metalowe listwy z zawieszeniem 

12 zestawów 

10 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  

- artykuły do prowadzenia treningu 

higieny 

waga Rodzaj - mechaniczna 
Maksymalne obciążenie - 130 kg 
Jednostki pomiaru - kilogram (kg)  
Materiał platformy - metal, tworzywo sztuczne 

1 sztuka 

11 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  

- artykuły do prowadzenia treningu 

higieny 

waga 

dietetyczna(do 

warzenia 

kalorii) 

Duży, czytelny wyświetlacz LCD (60mm x 45mm) 
Przelicznik zawartości wartości odżywczych w ważonych 
produktach: kalorie, tłuszcz, cholesterol, błonnik, węglowodany, 
białko, sód 
Zakres: od 2g do 5kg 
Wskaźniki zużycia baterii 

1 sztuka  
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12 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  

- artykuły do prowadzenia treningu 

higieny 

 zestawy (w 

skład jednego 

zestawu 

wchodzi: pasta 

do zębów 

szczoteczka 

elektryczna  + 

wymienne 

końcówki, 

szczoteczka 

zwykła, płyn do 

higieny ust  

Pasta do zębów: 
Pasta do zębów zapewnia kompletną pielęgnację zębów i dziąseł. 
Czyści zęby z osadu nazębnego i resztek jedzenia, a jednocześnie 
pielęgnuje dziąsła i śluzówkę jamy ustnej. 
 
Szczoteczka elektryczna z wymiennymi końcówkami: 
Liczba trybów szczotkowania - 3 
Sygnalizator czasu mycia - Tak 
Wymienne końcówki – tak  
 
Szczoteczka zwykła: 
- specjalne wyprofilowane zakończenia włókien chronią wrażliwe 
dziąsła oraz szkliwo przed uszkodzeniem podczas szczotkowania 
zębów 
- główka w kształcie rombu efektywnie czyści powierzchnie zębów 
trzonowych 
- dzięki wąskiej szyjce łatwo dociera do trudno dostępnych miejsc w 
jamie ustnej 
 
Płyn do higieny jamy ustnej: 
Płyn skutecznie zapobiega powstawaniu płytki nazębnej, która jest 

główną przyczyną chorób dziąseł, chroni przed powstawaniem 

kamienia nazębnego. Jest odpowiedni dla osób wrażliwych na inne 

produkty do higieny jamy ustnej. Dba o czystość i świeżość po 

umyciu zębów oraz zabezpiecza szkliwo przed kamieniem 

nazębnym. 

12 zestawów 

 
„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. 
 

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 25.07.2022 roku do godziny 15:00. 

 
VI. Osoby do kontaktu 

Joanna Demczyńska  tel. 664-483-312 
 

VII. Załączniki 

1. Załącznik Nr 1 –  szacunkowy formularz ofertowy 


