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Kwidzyn dn.  12.08.2022r.  
  
 
                        

ZAPYTANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU  
 
 
 

DOTYCZY: 
Sukcesywnego zakupu i dostawy artykułów spożywczych  

Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - zakup artykułów spożywczych  

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 

Rozeznanie rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN włącznie tj. 

bez podatku od towarów i usług  (VAT) zgodnie Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020z  w związku z realizacją 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 

Chleb tostowy                                            szt 

4 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Bułki do hot 

dogów/burgerów 

                                            szt 

http://www.snoa.pl/
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5 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Bułka słodka z 

nadzieniem serowym ok 

100g 

                                                szt 

6 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Bułka zwykła pszenna 50 

g 

                                                szt. 

7 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Bułka słodka z 

nadzieniem 

wieloowocowym ok. 100g 

                                                szt. 

 

KATEGORIA II - NABIAŁ 

8 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Mleko UHT  2% litr 

9 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Jaja kurze rozmiar M opakowanie 10szt 

10 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Ser żółty Kilogram 

11 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Twaróg op ok 250 g  kostka 

12 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Ser topiony śmietankowy 
bloczek, op. ok. 90g 

szt. 

13 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Ser topiony ziołowy 
bloczek, op. ok. 90g 

szt. 

14 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Masło  kostka 

15 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Margaryna opak. 

16 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Jogurt naturalny, op. Ok. 
150g 

szt. 

17 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Jogurt owocowy, op. ok. 
150g 

szt. 

18 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

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

szt. 

19 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Serek homogenizowany szt. 
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20 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Śmietana szt. 

 

KATEGORIA III – OWOCE I WARZYWA 

21 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Marchew kilogram 

22 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Sałata szt. 

23 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Rzodkiewka szt. 

24 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Kapusta kiszona kilogram 

25 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Winogron kilogram 

26 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Gruszka kilogram 

27 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Śliwka kilogram 

28 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Pietruszka korzeń kilogram 

29 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Seler korzeń kilogram 

30 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Cebula kilogram 

31 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Ziemniaki kilogram 

32 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Pomidor kilogram 

33 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Ogórek zielony kilogram 

34 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Papryka kilogram 
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35 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Por kilogram 

36 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Kapusta biała kilogram 

37 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Jabłko kilogram 

38 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

Banan kilogram 

39 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Mandarynka kilogram 

40 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Cytryna kilogram 

41 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Pomarańcza kilogram 

42 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Pieczarki kilogram 

43 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup 

artykułów spożywczych 

 

Ogórek kiszony kilogram 

 

KATEGORIA IV – MIĘSO I WĘDLINY 

44 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Kurczak tuszka kilogram 

45 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Pierś z kurczaka kilogram 

46 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Porcja rosołowa kilogram 

47 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Mięso wieprzowe – 

łopatka/mięso mielone z 

łopatki 

kilogram 

48 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Mięso mielone z indyka kilogram 

49 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Mięso wieprzowe – 

szynka 

kilogram 

50 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Mięso wieprzowe – 
karczek 

kilogram 
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51 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Mięso wieprzowe – 
żeberka 

kilogram 

52 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Mięso wieprzowe – schab kilogram 

53 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Kiełbasa cienka parzona kilogram 

54 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Wędlina kanapkowa 
drobiowa 

kilogram 

55 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Wędlina kanapkowa 
wieprzowa 

kilogram 

56 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Parówki kilogram 

57 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Pasztetowa kilogram 

58 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Boczek parzony kilogram 

 

KATEGORIA V - MROŻONKI I KONSERWY RYBNE 
 

59 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Frytki mrożone op ok 

750 g 

szt 

60 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Pyzy ziemniaczane op ok 

450 g 

szt 

61 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Szpinak siekany opak. 

Ok. 450g 

szt. 

62 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Filet rybny mrożony kilogram 

63 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Ciasto francuskie 

mrożone 250g 

szt. 

64 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Konserwa rybna filet z 

makreli 

szt. 

 

KATEGORIA VI - NAPOJE 

65 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Kawa mielona op ok 500g szt 

66 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Kawa rozpuszczalna op 

ok 200g 

szt 
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67 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 

Kawa zbożowa op ok 

200g 

szt 

68 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Kakao 150g szt 

69 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Herbata  czarna 

ekspresowa 

opak. 

70 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Herbata miętowa opak. 

71 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Herbata owocowa  

ekspresowa 

opak 

72 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Woda  gazowana litr 

73 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Woda  niegazowana litr 

74 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Sok pomarańczowy litr 

75 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Sok jabłkowy                                                      litr 

 
 

KATEGORIA VII – INNE 
 

76 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Mąka kilogram 

77 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Cukier kilogram 

78 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Sól kilogram 

79 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Makaron ( świderki ,nitki 
,spaghetii , muszelki ) 

kilogram 

80 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Kasza gryczana 4x100g opak. 

81 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Kasza jęczmienna 4x100 
g 

opak. 

82 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Ryż w woreczkach  4x 
100 g 

opak. 

83 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Olej litr 
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84 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Ocet litr 

85 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Koncentrat pomidorowy szt 

86 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Musztarda szt 

87 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Keczup szt 

88 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Kukurydza konserwowa szt 

89 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Majonez szt 

90 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Dżem wiśniowy szt 

91 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Dżem truskawkowy szt 

92 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Słoik szczawiu szt 

93 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Sos do makaronu słoik szt 

94 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Cukier waniliowy szt 

95 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Bułka tarta opak 

96 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Proszek do pieczenia opak 

97 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Budyń waniliowy opak 

98 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Budyń śmietankowy opak 

99 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Kisiel truskawkowy opak 

100 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Galaretka truskawkowa opak 

101 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Galaretka wiśniowa                                               opak 
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102 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Drożdże domowe szt 

103 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Groch łuskany  opak 

104 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Fasola  opak 

105 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Kostki rosołowe /bulion szt 

106 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Masa makowa  szt 

107 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 
 

Rodzynki  opak 

108 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Przyprawa w płynie szt 

109 Zadanie 2 Trening 
usamodzielnienia  - zakup 
artykułów spożywczych 
 

Przyprawy opak 

 
„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.  Termin realizacji 
1. Przedmiot zamówienia należy dostarczać partiami po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez 

przedstawiciela Zamawiającego.  
2. Usługę należy zrealizować w terminie  od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r.   
3. Wymagany termin dostawy artykułów spożywczych maksymalnie dwa dni robocze po otrzymaniu zlecenia 

od Zamawiającego.  
 
 
V. Formy rozliczenia 
1. Poszczególne dostawy towaru będą poświadczone dokumentem WZ (wydanie zewnętrzne) lub innym 
dokumentem potwierdzającym asortyment oraz ilość dostarczonego towaru.  
2. Na podstawie WZ lub innych dokumentów potwierdzających zrealizowanie dostawy  Wykonawca wystawi 
fakturę/rachunek za dany miesiąc, w którym wydano towar/wykonano usługę.  
3. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury/rachunku u Zamawiającego i podpisania 
protokołu odbioru artykułów spożywczych przez obie strony. 
 
 
VI. Opis sposobu sporządzania oferty cenowej: 
 
1. Oferta 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 
i słownie. 

2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania. 
3. Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
4. Ofertę należy złożyć na wszystkie części ujęte powyżej. 
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5. Wszelkie koszty wynikłe w trakcie realizacji zamówienia i nieprzewidziane w złożonej ofercie obciążają 
Sprzedającego. 

6. Sprzedający ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 
rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
danego Sprzedawcę. 

7. Termin związania z ofertą  do 30.09.2022 r. od daty złożenia oferty. 
 
VII. Kryterium oceny ofert. 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert: 
Cena – 100 % 
 
VIII. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej. 

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

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

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  25.08.2022 roku do godziny 15:00. 

IX. Osoby do kontaktu 

Joanna Demczyńska, tel 664-483-312 
 
X. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym 

Wszelkie zapytania do Zamawiającego należy kierować z zachowaniem formy pisemnej na adres e-mail: 
kimacz1@wp.pl 

Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.snoa.pl treści odpowiedzi ma otrzymane zapytania od 
Sprzedawców (zakładka  Projekty Mieszkanie wspomagane). 

 

XI. Istotne postanowienia, umowy: 

2. Określa projekt umowy stanowiący załącznik 2 do zapytania ofertowego. 
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia oraz szczegółowej kalkulacji cenowej. 

 

XII. Zastrzeżenia dodatkowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego, jego 
odwołania lub zawieszenia bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany niniejszego zapytania ofertowego lub 
informacje  
o jego odwołaniu zamieszczane zostaną na stronie  Zamawiającego. 

2. Sprzedający przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny koszt. Oferentowi nie 
przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem  
w niniejszym postępowaniu. 

3. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Sprzedawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia oferty dodatkowej. 

4. W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza przekroczy wartość środków finansowych, jakimi   dysponuje 
Zamawiający na realizację niniejszego zadania Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia 
negocjacji cenowych ze Sprzedawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą. 

 
XIII. Załączniki 

1. Załącznik Nr 1 –  formularz ofertowy 
2. Załącznik Nr 2 – wzór umowy  
3. Załącznik Nr 3 – oświadczenie uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

http://www.snoa.pl/

