
 
 

 
„Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” 

 

Fundacja Pod Aniołem  Szczecin, dnia 04.09.2020 r. 
ul. Zacisze 1b/4 
73-130 Dobrzany 
NIP: 8542390935 
Adres do korespondencji: 
Fundacja Pod Aniołem 
ul. Tkacka 19-22/303 
70-556 Szczecin 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU Nr FPA/PZI/01/09.2020 

dotyczące wyboru wykonawcy do realizacji usługi na zakup i dostarczenie środków ochronnych 
(m.in. maseczki, środki dezynfekujące, rękawiczki i inne artykuły pierwszej pomocy, umożliwiające 
prowadzenie działań w trakcie epidemii COVID-19) wspomagających inicjatywy oddolne w zakresie 
walki z epidemią COVID-19 w Okręgu 3, w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” 

 

W związku z realizacją projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” (UDA.RPZP.07.01.00-32-
K103/18), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.1, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Fundacja Pod Aniołem zaprasza do 
składania ofert na wykonawcę usługi na zakup i dostarczenie środków ochronnych (m.in. maseczki, 
środki dezynfekujące, rękawiczki i inne artykuły pierwszej pomocy, umożliwiające prowadzenie 
działań w trakcie epidemii COVID-19), zgodnie z poniższą specyfikacją. 

 

1. Przedmiotem zapytania jest realizacja usługi na zakup i dostarczenie pakietów zawierających 
środki ochronne umożliwiające prowadzenie działań w trakcie epidemii COVID-19 oraz 
wspomagających inicjatywy oddolne w zakresie walki z epidemią COVID-19 w Okręgu 3, 
w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” 

Zamówienie obejmuje: 
 
1.1. Zakup i dostarczenie pakietów w ilości 77 sztuk 
1.2. Pakiet musi zawierać: 

a) Maseczki ochronne wielorazowe, z kieszenią do wkładów/filtrów – 5 sztuk 
b) Rękawiczki ochronne – 10 par 
c) Okulary ochronne – 1 sztuka 
d) Żel do dezynfekcji, 100 ml – 1 sztuka 
e) Pojemnik z rozpylaczem do płynu dezynfekującego, pojemność 100 ml – 1 sztuka 
f) Opakowanie do przechowywania środków ochronnych – 1 sztuka 

 

2. Termin realizacji usługi i miejsce dostarczenia: 
a) Termin realizacji usługi – do 02.10.2020 r. do godz. 15.00 
b) Miejsce dostarczenia – ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin 

  

3. Sposób i termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa dnia: 11 września 2020 r. Liczy się data wpływu dokumentów do biura 
Zamawiającego.  
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a) oferty należy: 

• przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
aleksandra.rolnicka@fundacjapodaniolem.pl  

lub 

• dostarczyć do biura zamawiającego na adres: ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 
Szczecin; 

b) do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego upoważniona jest Pani Aleksandra 
Rolnicka, aleksandra.rolnicka@fundacjapoadniolem.pl , tel.: 518 293 750. 

  

mailto:aleksandra.rolnicka@fundacjapodaniolem.pl
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Załącznik Nr 1 Wzór oferty cenowej 

DANE WYKONAWCY: 

 

 

 

 

  

 

OFERTA CENOWA  
do rozeznania rynku Nr FPA/PZI/01/09.2020 

dotyczącego wyboru wykonawcy do realizacji usługi na zakup i dostarczenie środków ochronnych 
(m.in. maseczki, środki dezynfekujące, rękawiczki i inne artykuły pierwszej pomocy, umożliwiające 
prowadzenie działań w trakcie epidemii COVID-19) wspomagających inicjatywy oddolne w zakresie 
walki z epidemią COVID-19 w Okręgu 3, w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 
Fundacja Pod Aniołem 
Siedziba: 
ul. Zacisze 1b/4, 73-130 Dobrzany 
Adres do korespondencji: 
ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin  
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr FPA/PZI/01/09.2020 składam ofertę do projektu 
„Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” (UDA.RPZP.07.01.00-32-K103/18) realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  
 

1. Cena oferty: 

Lp. Nazwa 

Cena 
jednostkowa 
brutto w zł 

Ilość Cena brutto w zł 

A B C (A*B) 

1. 

Zakup i dostarczenie pakietu środków ochronnych: 

• Maseczki ochronne wielorazowe, z kieszenią 
do wkładów/filtrów – 5 sztuk 

• Rękawiczki ochronne – 10 par 

• Okulary ochronne – 1 sztuka 

• Żel do dezynfekcji, 100 ml – 1 sztuka 

• Pojemnik z rozpylaczem do płynu 
dezynfekującego, pojemność 100 ml – 1 
sztuka 

• Opakowanie do przechowywania środków 
ochronnych – 1 sztuka 

 77  

Razem:   

Razem słownie: ……..……………………………………………………………………….………………..……. złotych ……./100 
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2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z terminem realizacji zamówienia i nie wnoszę do niego 
żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych 
zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

 

 

 

 

 

………………………………………………………. 
                    (data i czytelny podpis) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


