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ZAPYTANIE SZACUNKOWE 
 

Zakup artykułów w celu wyposażenia mieszkania wspomaganego 

Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - artykuły papierniczo – biurowe i dydaktyczne do prowadzenia 

treningu 

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 Opis Ilość 

1 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - 
artykuły papierniczo – biurowe i 
dydaktyczne do prowadzenia treningu 

Papier 1 ryza po 250 arkuszy  

2 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - 
artykuły papierniczo – biurowe i 
dydaktyczne do prowadzenia treningu 

kartony Komplet 20 szt. szarych kartonów klapowych. 
Opakowania wykonane są z trzywarstwowej 
tektury falistej  

20 sztuk  

3 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - 
artykuły papierniczo – biurowe i 
dydaktyczne do prowadzenia treningu 

podobrazia 

malarskie 
Profesjonalne  podobrazie bawełniane polskiej 
produkcji . Wykonane jest na bazie najwyższej 
jakości impregnowanej maszynowo bawełny o 
gramaturze 335 gsm naciągniętej na solidne 
krosna z jednolitych listew drewnianych. Płótno 
pokryte jest tradycyjnym, uniwersalnym gruntem 
akrylowym o bardzo dobrej przyczepności, który 
umożliwia pracę w różnych technikach malarskich 
bezpośrednio po rozpakowaniu. Każdy produkt 
zapakowany jest w folię termokurczliwą. 

 

4 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - 
artykuły papierniczo – biurowe i 
dydaktyczne do prowadzenia treningu 

farby FARBY SZKOLNE  500 ML 10 szt 
farby wodne o konsystencji półpłynnej 
wygodne i szybkie w użyciu 
nie wymagają rozcieńczenia wodą 
do malowania na papierze, kartonie, drewnie 

10 szt w 
opakowaniu 

http://www.snoa.pl/
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5 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - 
artykuły papierniczo – biurowe i 
dydaktyczne do prowadzenia treningu 

kredki posiadają niezwykle miękki rysik, dzięki któremu 
rysowanie to prawdziwa przyjemność. 
- trójkątny, ergonomiczny kształt, który idealnie 
wpasowuje się w dłoń i zapewnia komfort 
rysowania 
Zestaw zawiera 24 kredki. 
 

24 szt  w 
opakowaniu 

6 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - 
artykuły papierniczo – biurowe i 
dydaktyczne do prowadzenia treningu 

flamastry Wysokiej jakości flamastry produkowane są 
według najlepszych norm jakościowych. Dobra 
jakość tuszu oraz żywe kolory zapewnią dzieciom 
długie godziny zabawy. 
Opakowanie zawiera 12 szt. 

12 szt w 
opakowaniu 

7 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - 
artykuły papierniczo – biurowe i 
dydaktyczne do prowadzenia treningu 

ołówki Komplet ołówków z gumką z wysokojakościowego 
drewna w kolorowej grafice, która ozdobi piórnik. 
Nie łamie się podczas temperowania. Miękki rysik 
zapewnia wygodne pisanie i rysowanie. 
W opakowaniu 4szt. 

4 szt w 
opakowaniu 

8 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - 
artykuły papierniczo – biurowe i 
dydaktyczne do prowadzenia treningu 

kleje Klej w sztyfcie nadaje się do papieru i cienkiej 
tektury. Przyda się zarówno w szkole, jak i w domu 
czy biurze. Nie zawiera rozpuszczalników. Jest 
łatwo zmywalny i nie pozostawia zabrudzeń. Klej 
ma długi okres przydatności. 
W opakowaniu znajduje się 12 szt. 

12 szt  w 
opakowaniu 

9 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - 
artykuły papierniczo – biurowe i 
dydaktyczne do prowadzenia treningu 

glina Waga 460g 
Kolor biały Można z niej wykonać formy pełne 
typu: figurki, miski, talerze ozdobne, płaskorzeźby 
na płytkach oraz biżuterię (wisiorki, korale, broszki) 
Na gładkich powierzchniach można też bez trudu 
odciskać rozmaite wzory.  
 

opakowanie 

10 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - 
artykuły papierniczo – biurowe i 
dydaktyczne do prowadzenia treningu 

plastelina plastelina szkolna 
miękka i łatwa w formowaniu 
niewysychająca 
intensywne kolory 
do wielokrotnego użytku 
możliwość swobodnego mieszania kolorów 
zestaw zawiera 12 kolorów 

12 szt w 
opakowaniu 

11 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - 
artykuły papierniczo – biurowe i 
dydaktyczne do prowadzenia treningu 

modelina Przed utwardzeniem jest elastyczna, nie brudzi 
rąk, nie przywiera do podłoża, łatwo się modeluje 
Po zakończeniu pracy, zabawy z modeliną, należy 
ją utwardzić w piekarniku 
Gama kolorów jest szeroka, barwy żywe, 
nasycone. 
Ilość kolorów: 18 
 

18 kolorów 
w 
opakowaniu 

12 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - 
artykuły papierniczo – biurowe i 
dydaktyczne do prowadzenia treningu 

dziurkacze 

ozdobne 
Dziurkacz ozdobny to doskonałe, wysokiej jakości 
narzędzie, pozwalające wycinać fantazyjne wzory 
w papierze. Idealny do dekorowania kartek 
okolicznościowych, albumów, opakowań 
prezentów oraz projektów plastycznych. Łatwy i 
wygodny w użyciu, posiada pojemnik na wycięte 
elementy. Wielkość wyciętego motywu ok. 1.6cm. 
Zalecana maksymalna gramatura papieru 220g. 

sztuka 

13 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - 
artykuły papierniczo – biurowe i 
dydaktyczne do prowadzenia treningu 

stemple Pieczątki do ozdabiania zeszytów, prezentów, 
zaproszeń, listów, prac plastycznych nasączone 
kolorowym tuszem, obudowa w kolorze tuszu, 
zatyczki z wzorami. 
Odciśnięte kontury można pokolorować kredkami. 
 

zestaw 

14 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - 
artykuły papierniczo – biurowe i 
dydaktyczne do prowadzenia treningu 

tablice sucho 

ścieralne 
Wysokość: 90 cm 
Szerokość: 120 cm 
Rogi: zabezpieczone i zaokrąglone 
Dolna półeczka: 40,5x4 cm 
Uchwyty: dwa, o regulowanym położeniu 
Rama: aluminiowa 
 

sztuka 

15 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - 
artykuły papierniczo – biurowe i 
dydaktyczne do prowadzenia treningu 

gry planszowe Zestaw gier w jednym pudełku. zestaw 

16 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - 
artykuły papierniczo – biurowe i 
dydaktyczne do prowadzenia treningu 

puzzle Wysoka jakość nadruku i precyzja wykonania, 
idealne dopasowanie elementów, odporne na 
zginanie. 

sztuka 
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17 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - 

artykuły papierniczo – biurowe i 
dydaktyczne do prowadzenia treningu 

młodzieżowa 

literatura 
Literatura, którą najchętniej czyta młodzież, cena 
uśredniona 

sztuka 
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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. 

 

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 

  
 

 

 


