
               Chobienia, dnia  02.01.2020r. 

  ZAPYTANIE CENOWE 

na zakup i dostawę narzędzi i materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz do dekoracji 

  dla Chobieńskiego Ośrodka Kultury w 2020r. 
zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro.  

  ustawy nie stosuje się 
 

Chobieński Ośrodek Kultury zwraca się z zapytaniem  cenowym na zakup i dostawę narzędzi i materiałów do 

prowadzenia zajęć z dziećmi oraz dekoracji dla CHOK w 2020 roku.  

 
I.Zamawiający 

Chobieński Ośrodek Kultury 

Adres: Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna 

tel. 76 843 95 19, 76 843 95 09, fax 76 843 95 19 

II. Przedmiot zapytania cenowego 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych narzędzi i materiałów do prowadzenia 

zajęć z dziećmi oraz dekoracji w 2020 r. do Chobieńskiego Ośrodka Kultury w Chobieni, wyszczególnionych 

w szczegółowych opisach  przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania cenowego.  

III. Termin realizacji  

1. Dostawy będą realizowane w terminie do 31.12.2020 r. od dnia podpisania umowy.  

2. Termin dostawy do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.  

3. Dostawa realizowana będzie w godzinach pracy Zamawiającego tj. w godz. 12.00 – 18.00.  

IV. Warunki realizacji  

1. Artykuły dostarczane będą na koszt Dostawcy, zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez 

Zamawiającego w formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej. 

2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  

3. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.  

4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze 

złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia są 

ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  

6. Chobieński Ośrodek Kultury zaznacza, iż Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad 

określonych w niniejszym zapytaniu.  

V. Forma składania ofert  

Ofertę należy złożyć na formularzach stanowiących  załączniki  do zapytania cenowego. 

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem artykułów w formularzach. 

VI. Miejsce składania ofert  

1. Ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury: email na adres: aczech@chok-chobienia.pl,  

osobiście lub pocztą na adres: Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, z dopiskiem „Oferta na zakup i dostawę 

narzędzi i materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz do dekoracji dla Chobieńskiego Ośrodka 

Kultury w 2020r.”  

2. Ofertę należy złożyć do dnia 15.01.2020r.  

3. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do 17.01.2020r.   

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową.  

5. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa w ciągu 14 dni od wyboru oferty.  

VII. Kryteria wyboru oferty  

Kryterium oceny ofert będzie 100% cena. 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty  

W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto , zgodnie z podanymi jednostkami miary. Zaoferowana cena 

może być negocjowana (w dół).  

Oferta musi zawierać nazwę, numer NIP, Regon oraz dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) Oferenta.  

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Anita Czech tel. 76 843 95 19  

e–mail: aczech@chok-chobienia.pl 

IX. Ochrona Danych Osobowych 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: 

mailto:lsajak@chok-chobienia.pl
mailto:aczech@chok-chobienia.pl


• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Chobieński Ośrodek Kultury , Chobienia, ul. Rynek 6, 

59-305 Rudna, tel. 76 8439 519. 

• W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych (IOD): iodo@amt24.biz 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. 2009, poz. 1240) oraz art.6 pkt.1 lit. b RODO – przetwarzanie jest 

niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 

• Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia 

oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia umowy 

oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. 

• Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

➢ sprostowania (poprawienia) danych, 

➢ ograniczenia przetwarzania danych, 

➢ dostępu do danych (w tym kopii tych danych), 

➢ wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

• W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu 

prawo do: 

➢ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 

RODO 

➢ usunięcia danych, 

➢ przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu.  

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

• Podanie danych jest wymogiem ustawowym. 

• Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu. 

 

                                                                                                               

                 Dyrektor                                               

                                                                                                                          Chobieńskiego Ośrodka Kultury 

                                                                                                                                   Katarzyna Przeworska 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do zapytania cenowego 

 

Formularz ofertowy  
narzędzia i materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz do dekoracji 

  dla Chobieńskiego Ośrodka Kultury w 2020r. 

 
Nazwa firmy ...................................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................................................ 

tel ...................................................................................................................................................... 

email ................................................................................................................................................. 

NIP ........................................................................  Regon ................................................................. 

 
Nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO 

 

lp. Nazwa artykułu  Opis artykułu Cena 

jednostkowa  

netto zł 

Cena 

jednostkowa  

brutto zł 

Uwagi 

1 Brystol kolorowy A1 Szt. Różne kolory    

2 Brystol biały B1 Szt.     

3 Papier szary duży               10 szt./ opakowanie    

4 Farby plakatowe ASTRA 

  

12 kolorów/ 20 ml/opakowanie    

5 Zestaw farb olejnych 

 – MASTER/ MARIES 
12  kolorów x 12 ml    

6 Zestaw farb olejnych  

– MASTER/ MARIES 
18 kolorów x 12 ml    

7 Zestaw farb akrylowych 

 – MASTER / MARIES 
12kol. x 12 ml    

8 Zestaw farb akrylowych  

– MASTER / MARIES 
18kol. x 12 ml    

9 Farby akwarelowe 12 kol./opakowanie    

10 Farby witrażowe   6 kolorów \ 22 ml    

11 Farby do malowania twarzy Zestaw /opakowanie    

12 Farby metaliczne 6 kol/opakowanie    

13 Farby witrażowe 10 kol /opakowanie    

14 Farby Tempera 10 kol. / opakowanie    

15 Pędzelki różne  Dziecięce, różne rozmiary, 5 szt. w 

opakowaniu 
   

16 Paleta plastikowa prostokątna 23.5x 16x5 /szt.     

17 Bibuła karbowana, krepina  szt.     

18 Bibuła marszczona  szt.     

19 Bibuła gładka             kolorowa w rolce mix     

20 Kredki ołówkowe 12 kolorów/opakowanie    

21 Kredki ołówkowe 24 kolory/opakowanie    

22 Kredki ołówkowe „Bambino”  12 kolorów/opakowanie    

23 Kredki Bambino                  12 kolorów/opakowanie    



24 Kredki świecowe 12 kolorów/opakowanie    

25 Kredki woskowe  12 kolorów/opakowanie    

26 Kredki pastelowe olejne     12 kolorów/opakowanie    

27 Pastele olejne 12 kolorów /opakowanie    

28 Kredki do malowania twarzy  6 sztuk/opakowanie    

29 Flamastry                               12 kolorów /opakowanie    

30 Mazaki  Dwustronne, 12 kol.    

31 Mazak olejny Biały, czarny/szt.     

32 Marker Różne kolory , szt.    

33 Wycinanka  A 5 samoprzylepna  kolor w bloku    

34 Wycinanka A4  -samoprzylepna kolor w bloku    

35 Wycinanka A3 samoprzylepna   kolor w bloku    

36 Wycinanka A 5   kolor w bloku    

37 Wycinanka A 4 kolor w bloku    

38 Wycinanka A 3 kolor w bloku    

39 Wycinanka brokatowa  B5 Szt.    

40 Wycinanka metaliczna A5 Szt.     

41 Szkicownik A4 100 kartek    

42 Szkicownik A3 100 kartek    

43 Blok techniczny biały A4 10 kartek    

44 Blok techniczny biały A4  10 kartek    

45 Blok techniczny biały A3  10 kartek    

46 Blok techniczny kolorowy A3  10 kartek    

47 Filc Opakowanie 10 kolorów 

Wymiary : 20 cm x 30 cm 

Grubość ok 1,5 mm 

   

48 Tektura falista         Format A4, mikrofala 50x70, różne kolory    

49 Kreda biała                          cienka 50 szt.     

50 Kreda kolorowa              gruba 15 sztuk    

51 Węgiel do rysunku 25 szt./ pakowanie     

52 Modelina 6 kolorów    

53 Plastelina 12 kolorów    

54 Klej brokatowy                      6 szt. X 10 ml    

55 Klej MAGIC 45 g / szt.    

56 Klej w sztyfcie – AMOS           15 g/szt.     

57 Klej w sztyfcie   - AMOS 22 g/szt.    

58 Pinezki Biurowe, srebrne, (małe opakowania)     



59 Pinezki kolorowe 100szt. opakowanie    

60 szpilki 50 g opakowanie    

61 Ołówek                                                      w drewnianej obudowie HB wysoka 
jakość/ szt. 

   

62 Ołówek miękki 8B-2H (różne rozmiary)    

63 cyrkiel Szt.    

64 Temperówka metalowa  podwójna, ze stalowym ostrzem 

mocowanym wkrętem, przeznaczona do 
temperowania standardowych i dużych 

ołówków/  szt. 

   

65 Temperówka plastikowa podwójna, ze stalowym ostrzem 
mocowanym wkrętem, przeznaczona do 

temperowania standardowych i dużych 

ołówków/szt. 

   

66 Gumka do mazania                       miękka, do ołówka, biała, ściera 

precyzyjnie i czysto/ szt,. 
   

67 Gumka chlebowa S-20 Szt.    

68 Marker                                                     Szt. kolory:   biały, zielony,  czerwony, 

niebieski,czarny 
   

69 Zakreślacz                                        wysoka intensywność kolorów 

fluoroscencyjnych, obudowa w kolorze 

tuszu, duża odporność na wysychanie, 
zakończony ściętą końcówką, kolory:  

żółty, niebieski,  zielony, różowy, 

pomarańczowy / szt. 

   

70 Taśma klejąca przezroczysta           18x20 wytrzymała na zrywanie /szt.    

71 Taśma klejąca przezroczysta           12x20 wytrzymała na zrywanie /szt.    

72 Taśma klejąca przezroczysta           24x20 wytrzymała na zrywanie /szt.    

73 Taśma klejąca przezroczysta                  5 cm wytrzymała na zrywanie/szt.     

74 Taśma klejąca dwustronna        50mmx10 /szt.    

75 Taśma klejąca  z pianką Szt.    

76 Dratwa nici liane 10 dag/szt.     

77 Dziurkacz wzorkowy Mały, różne wzory    

78 Papier biurowy A4,                      gramatura 80 g/ m², białość CIE 146, 
pakowany po 500 szt.  

   

79 Papier biurowy A3,                       gramatura 80 g/ m², białość CIE 146, 

pakowany po 500 szt.  
   

80 Papier kolorowy A4   pakowany po 250 szt. różne kolory w 

ryzie 
   

81 Papier kolorowy A3,                        pakowany po 250 szt. różne kolory w 

ryzie  
   

82 Papier wizytówkowy  A4,  190g/m2, ecru, 25 arkuszy    

83 Papier wizytówkowy  A4,  190g/m2, ecru, 100 arkuszy    

84 Pojemniki na wodę  Szt.    

85 Nożyczki                    wycinające wzorki /szt.     

86 Nożyczki                   dziecięce praworęczne 13 cm /szt.     

87 Nożyczki                  dziecięce leworęczne 13 cm/szt.     

88 Nożyczki Uniwersalne, duże 25 cm /szt.     

89 Quilling paski  4/420 mm 320 szt. Mix 16 kolorów/szt/     

90 Quilling paski  3mm mix kolorów    



91 Szablon do quillingu  Szt.     

92 Marker suchościeralny  czarny, czerwony, niebieski, zielony     

93 Wymienny wkład pasujący do 

markera suchościeralnego z poz. 93 

czarny, czerwony, niebieski, zielony    

94 Gąbka magnetyczna do tablicy 

suchościeralnej  

szt.    

95 Papier do origami opakowanie zawierające 100 szt. 

kolorowych kartek o wymiarach 20x20cm  
   

96 Pałeczki kleju na gorąco  opakowanie zawiera 1 kg pałeczek, 
pałeczki o średnicy 11mm, długość 

100mm  

   

 

Koszty przesyłki/dostawy  

Rabat na pozostałe artykuły  

(będące w asortymencie) 
 ……..% 

Termin obowiązywania oferty  Do 31.12.2020r. 

 
1. Oświadczamy, że zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z 

wymogami zapytania ofertowego i są cenami ostatecznymi.  

2. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy konieczne 

informacje potrzebne do przygotowania oferty.  

3. Oświadczamy, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.  
 

 

 

       .................................................................... 


