
                                                                                                               

                                                                              Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku                                            Powiat Opatowski 

 

ZP.26.3.2020 

Zochcinek, dnia 04 września 2020 roku 

 

Zapytanie ofertowe   

 

1. Zamawiający:   

Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej 

Zochcinek 42 

27-500 Opatów 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 
(j.t. Dz. U. z 2019r, poz. 1843 z późn. zm.) 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Kielcach  

Przedmiotem zamówienia został podzielony na cztery zadania: 

 

Zadanie 1: 

Dostawa wyposażenia pasieki: 

L.p. Nazwa 
Jed. 

miary Ilość 

1 Chwytak do ramek szt 2 

2 Dłuto pasieczne nierdzewne duże 220x46 mm/3mm szt 2 

3 Dłuto pasieczne nierdzewne z rozpierakiem  szt 2 

4 Dłuto pasieczne nierdzewne ze skrobakiem do krat metalowych  szt 2 

5 Drut do ramek średnica 0,3 w szpuli 0,45 kg szt 5 

6 Drut do ramek średnica 0,4 w szpuli 0,45 kg  szt 5 

7 Krata ogrodowa pionowa dadant 447x319mm  szt 1 

8 Krata ogrodowa pionowa warszawska poszerzana 312x455mm szt 1 

9 Krata ogrodowa pionowa warszawska zwykła 252x455 mm szt 1 

10 Krata ogrodowa pionowa wielkopolska z obróbką 372x285 mm szt 25 

11 Miotełka pszczelarska dwurzędowa z naturalnym włosiem  szt 5 

12 Podkurzacz nierdzewny duży mieszek eko skóra szt 2 

13 Ramka wielkopolska hoffmanowska zadrutowana  (10 szt w opak.) op 20 

14 Węza wielkopolska sterylizowana 335x235mm  kg 27 

15 Kapelusz pszczelarski dziecięcy 5 szt. rozm.M, 5 szt. rozm.L szt 10 

16 Kapelusz pszczelarski rozm.XL szt 2 

17 Nóż nierdzewny do odsklepiania szt 2 

18 Sito nierdzewne do miodu szt 2 

19 Miodarka 6-kasetowa wielkopolska elektryczna szt 1 

20 Stół do odsklepiania wielkopolski wzmocniony 750mm szt 1 
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21 Odstojnik 150 l z dnem stożkowym  szt 1 

22 Stojak pod odstojnik 150l  szt 1 

23 Uchwyt do odstojnika 150l szt 1 

24 Sito nierdzewne do odstojnika 150l szt 1 

25 Wózek pasieczny platformowy ze skrętnymi kołami  szt 1 

26 Topiarka słoneczna nierdzewna mała szt 1 

27 Dyfuzor aerozolowy szt 1 

28 Zasilacz do miodarki z funkcją wtapiania węzy szt 1 

29 Wiertarka do ramek 4 otwory szt 1 

30 Kombinezon pszczelarki z kapeluszem 3 szt.rozm.L, 4 szt.rozmXL szt 7 

31 Bluza pszczelarska rozpinana 5 szt.rozm.M, 5 szt.rozm.L szt 10 

32 Bluza pszczelarska rozpinana XL szt 2 

33 Rękawice pszczelarskie ze ściagaczem skórzane para 15 

34 Suszarka do pyłku poj.100 l szt 1 

35 Poławiacz do pyłku do wielkopolskiej  szt 21 

36 Odymiacz elektryczny do spalania apiwarolu szt 1 

37 Wkładki zmniejszające kasety szt 6 

38 Wiadro nierdzewne 15 l szt 2 

39 Parnik ocynkowany szt 1 

40 Beczka nierdzewna 200 l szt 1 

41 Topiarka do wosku nierdzewna szt 1 

42 Beczka dębowa na miód 50 l szt 1 

43 Nabieraczki do miodu drewniane szt 10 

44 Nabieraczki do miodu plastikowe szt 20 

45 Pompka do mleczka pszczelego szt 1 

46 Młynek do pozyskiwania pierzgi szt 1 

47 Nóż elektryczny do odsklepiania szt 1 

48 Wanienka dwufunkcyjna do odsklepiania szt 1 

49 Słoik z nakrętką 35 ml szt 300 

50 Opakowanie ozdobne na miód (na 3-słoiki 35 ml) szt 100 

51 Słoiki w kształcie misia z zakrętką w kształcie kapelusza 80 ml szt 100 

52 Miodownik-pojemnik na miód z drewna oliwnego szt 5 

53 Pas pasieczny-przybornik na narzędzia pszczelarskie szt 2 

54 Knot do świec grubości 2-4 cm 6,7m z bawełny (motki) szt 20 

55 Węzy kolorowe do wyrobu świec 37x21,50 cztery kolory szt 16 

56 Medipip-ciasto miodowo cukrowe  kg 21 

57 Poidełko dla pszczół zakręcane na butelkę szt 30 

58 Forma do śiwec slikonowa-jajko ze wzorkiem szt 2 

59 Forma do śiwec slikonowa-miś siedzący szt 2 

60 Forma do śiwec slikonowa-walec spiralny wysoki 13,5 cm szt 2 

61 Naczynie do topienia wosku 1 litr szt 2 
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Zadanie 2: Dostawa roślin miododajnych  

Lp. Nazwa rośliny  Ilość 

1 Facelia błękitna - nasiona 1 kg 
2 Chaber bławatek – nasiona 20 g 
3 Wrzos  20 szt. 
4 Hyzop lekarski - nasiona 4 g 
5 Mięta długolistna 20 szt. 
6 Mikołajek płaskolistny 20 szt. 
7 Nostrzyk biały - nasiona 1 kg 
8 Przegorzan kulisty 20 szt. 
9 Szałwia okręgowa - nasiona 20 g 
10 Barwinek 20 szt. 
11 Szałwia lekarska 20 szt. 
12 Kocimiętka 20 szt. 
13 Lipa drobnolistna 10 szt. 
14 Akacja 10 szt. 
15 Złotokap 10 szt. 
16 Budleja 23 szt. 
17 Lawenda wąskolistna 20 szt. 

Razem  
Kod CPV: 16640000-3 – maszyny pszczelarskie, 03451000-6 – rośliny 

 

Zadanie 3: Zakup drewnianych uli wraz z pszczołami 

Lp. Nazwa Opis Liczba sztuk 

1 Ul 
wielkopolski 
leżak 

Drewniany, ocieplany 18-ramkowy 21 

2 Ul 
warszawski 
zwykły 

Drewniany, ocieplany 18- ramkowy 1 

3 Ul dadant Drewniany, ocieplony 15 - ramkowy 1 

4 Ul ostrowski Drewniany, ocieplony 10 ramkowy 1 

5 Ul 
warszawski 
poszerzany 

Drewniany, ocieplony 20 ramkowy 1 

6 Ul barć Drewniany, 10 ramkowy 1 

7 Rój pszczół 27 roi pszczół na ramce wielkopolskiej 27 

 

 

Zadanie 4: Zakup tablic edukacyjnych 

Tablice wykonane z tworzywa sztucznego DIBOND, wymiary: 70cm szerokość x 100cm     wysokość, 
nadruk na folii samoprzylepnej, tablice należy wykonać zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 3 
do zapytania.  

Tablice o tematyce: 

1. Budowa ula 
2. Różne systemy/rodzaje uli – szt. 2 
3. Historia pszczelarstwa w pow. Opatowskim i woj. Świętokrzyskim 
4. Proces produkcji miodu 
5. Rodzaje miodów i ich właściwości –  
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6. Strój pszczelarza 
7. Podstawowe narzędzia pszczelarskie 
8. Wybrane gatunki roślin miododajnych – szt. 2 

 

4. Termin realizacji zamówienia oraz miejsce dostawy : 

Termin dostawy: do dnia 16.10.2020 r. 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do DPS Zochcinek 

5. Osoby upoważnione do kontaktu: 

Marcin Lenart tel. 518 442 564,  e-mail: dps@zochcinek.pl  

 

6. Termin związania ofertą: 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

2) Oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej oraz winna być podpisana przez 
osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być 
dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego). Wszystkie załączniki do 
oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela. Zakres reprezentacji musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez 
Wykonawcę. 

3) W przypadku składania oferty w wersji elektronicznej wszystkie dokumenty powinny po 
podpisaniu powinny zostać zeskanowane. 

4) Na ofertę składają się: 

a. Załącznik nr 2 – Formularz oferty, 

b. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo wydruk z Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej – dotyczy tylko 
Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą 

c. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania 
przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych 
do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza – jeśli dotyczy 

5) W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem”  
i umieszczenie daty oraz podpisu upoważnionego przedstawiciela.  

6) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być 
parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

7) Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie które będzie zaadresowane na Zamawiającego i 
będzie posiadać oznaczenia: dotyczy Dostawy artkułów pszczelarskich Nie otwierać przed: 
14.09.2020r. do godziny 09.00 oraz, nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy lub przesłać 
mailem na adres dps@zochcinek.pl 

8) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 

9) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na cztery 
zadania opisane w pkt. 1. Wykonawca uprawniony jest do złożenia oferty na dowolną ilość zadań 

10) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

11) Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedury odwołań. 
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12) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

13) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

14) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy przesłać na adres: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 
Opatów lub w wersji elektronicznej (skan) na adres dps@zochcinek.pl w terminie do dnia 
14.09.2020 do godz. 09.00  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

9. Kryteria oceny ofert. 

Kryterium oceny ofert jest cena 100%. 

 

10. Nieudzielenie zamówienia: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania 
którejkolwiek z ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 

11. Zawarcie umowy: 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, spełniającą 
wszystkie wymagania Zamawiającego z zastrzeżeniem punktu 10.  

Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.  

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży szczegółową kalkulację przedmiotu 
zamówienia  

 

 

Załączniki: 

− Nr 1 Wzór umowy  

− Nr 2 Formularz oferty 

mailto:dps@zochcinek.pl

