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ZAPYTANIE SZACUNKOWE 
 

Zakup fabrycznie nowego sprzętu w celu wyposażenia mieszkania wspomaganego 

Zadanie 3  Trening czasu wolnego   - zakup sprzętu do prowadzenia treningu spędzania czasu wolnego 

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 3 Trening 
spędzania czasu wolnego 

4 rowery Rama: stalowa, 18" 
Liczba biegów: 21 
Rozmiar koła [cal]: 27.5 
Waga [kg]: 16.7 

4 szt 

2 Zadanie 3 Trening 
spędzania czasu wolnego 

1 rower trójkołowy dla osoby z 
niepełnosprawnością  

Nisko zawieszona rama ułatwiająca wsiadanie i 
zsiadanie 
Regulowana wysokość siedziska 
Waga: 27,80 kg 
Maksymalne obciążenie: 125 kg 

1 szt 

3 Zadanie 3 Trening 
spędzania czasu wolnego 

sprzęt sportowy: zestaw piłki (do nogi, 
kosza i 
siatkówki) 

Sprawdzi się zarówno na zajęciach szkolnych, jaki i 
podczas rekreacyjnych rozgrywek w gronie 
znajomych. 

1 zestaw 

4 Zadanie 3 Trening 
spędzania czasu wolnego 

skakanki  Rączki wykonane są z lakierowanego drewna. 
wiek dziecka 3+ 

3 szt 

5 Zadanie 3 Trening 
spędzania czasu wolnego 

materac składany  Długość 180cm 
Szerokość 60cm 
Grubość 5cm 
Estetyczny wygląd 
Składany na trzy części, może pełnić funkcję 
siedziska 
Wbudowane zamki błyskawiczne, pozwalają na 
zdjęcie poszycia 
Materac łatwo utrzymać w czystości, nie nasiąka 
Praktyczne uchwyty do przenoszenia 

3 szt 

6 Zadanie 3 Trening zestaw rakietek z siatką  W skład zestawu wchodzą 2 rakiety, zestaw 3 
nylonowych lotek, 2 składane słupki, nylonowa 

2 szt. 

http://www.snoa.pl/
https://www.mediaexpert.pl/poradniki-definicje/liczba-biegow?attribute_id=928473&category_id=13201
https://www.mediaexpert.pl/poradniki-definicje/rozmiar-kola-cal?attribute_id=928451&category_id=13201
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spędzania czasu wolnego siatka, śledzie i taśmy do wytyczania pola gry, dzięki 
czemu użytkownik posiada wszystko, czego 
potrzebuje, żeby rozpocząć trening. 

 
„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. 

 

V. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej. 

1. 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 

  


