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Radłów, dnia 20.02.2018 r. 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania 

zjawiskom patologii społecznej „AMOS” 

ul. Głowackiego 6/43 

33-100 Tarnów 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego w formach połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej- dla dzieci 

i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 – 2020” 

 

Znak sprawy: AMOS/ZP/1/18/RPO.9.2.1 

 

Dot. zamówienia pn.: Dostawa materiałów do zajęć artystycznych: z krawiectwa, filcowania, 

rzeźbiarstwa, zajęć techniką decoupage, scrapbookingu i innych, na potrzeby placówki 

wsparcia dziennego w ramach projektu „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego 

w formach połączonych- specjalistycznej i opiekuńczej- dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Radłów w latach 2018-2020”. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 

dla zapytania ofertowego 
 

TOM I WARUNKI ZAMÓWIENIA (WZ) 

TOM IIa WARUNKI UMOWY DLA CZĘŚCI I (WU) 

TOM IIb       WARUNKI UMOWY DLA CZĘŚCI II (WU) 

TOM III  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)  

 

RADŁÓW, 2018  
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Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do zajęć artystycznych: z krawiectwa, 

filcowania, rzeźbiarstwa, zajęć techniką decoupage, scrapbookingu i innych, na potrzeby 

placówki wsparcia dziennego w ramach projektu „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego 

w formach połączonych- specjalistycznej i opiekuńczej- dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Radłów w latach 2018-2020”.W ramach zamówienia przewiduje się zakup zgodnie ze 

specyfikacją przedstawioną w poniższych tabelach. Wykonawca składając ofertę dokonuje 

wyceny elementów zestawu i podaje łączną cenę brutto zamówienia osobno dla każdej części 

zamówienia. 

W szczególności zamówienie dotyczy: 

CZĘŚĆ I: 

L.p. 
Nazwa towaru  

i parametry techniczne 
Ilość na 12 miesięcy j.m. 

1.  
Farba akrylowa w tubie, 100ml, różne 

kolory 
30 szt. 

2.  Farba kredowa, 100ml, różne kolory 30 szt. 

3.  Bejca wodna, 200ml, różne kolory 15 szt. 

4.  Klej z werniksem, 230ml 12 szt. 

5.  Podkład akrylowy, 230ml 24 szt. 

6.  Lakier wodny, błyszczący, 230ml 15 szt. 

7.  Lakier wodny, matowy, 230ml 6 szt. 

8.  
Dwuskładnikowe medium do spękań, 

2x60ml 
2 szt. 

9.  Papier ryżowy, różne wzory i wymiary 55 szt. 

10.  Serwetki do decoupage 200 szt. 

11.  
Papier decoupage, format a4, różne 

wzory 
15 szt. 

12.  
Patyna, pasta postarzająca, różne 

kolory, 20ml 
7 szt. 

13.  

Szablon decoupage do malowania i 

reliefów wypukłych z transparentnej 

folii, różne wzory, format a5 lub 

większy 

6 szt. 

14.  

Szablon decoupage do malowania i 

reliefów wypukłych z transparentnej 

folii, różne wzory, wielkość 

10cmx14,5 cm lub mniejszy 

6 szt. 

15.  
Folia z nadrukiem sospeso, różne 

wzory 
6 szt. 

16.  
Dłutka do sospeso, dwustronne, różne 

rozmiary, zestaw 2 elementów 
3 zestaw 

17.  Gąbka do sospeso 2 szt. 

18.  Perełki w płynie, 28ml 5 szt. 

19.  
Pędzel do przyklejania serwetek, 

średnica włosia od 16mm- 20mm 
10 szt. 

20.  
Pędzel do przyklejania serwetek, 

średnica włosia od 20mm- 25mm 
5 szt. 

21.  
Pędzel do przyklejania serwetek, 

średnica włosiaod 30mm-36mm 
5 szt. 
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22.  
Pędzel do szablonów, włosie 

szczecina, średnica włosia od 10mm- 

15 mm 

5 szt. 

 

CZĘŚĆ II 

L.p. 
Nazwa towaru  

i parametry techniczne 
Ilość na 12 miesięcy j.m. 

1. 
Papier do scrapbookingu, różne wzory, 

wielkość 30x30cm 
120 szt. 

2. 
Papier do scrapbookingu, różne wzory, 

wielkość 12x12cm 
180 szt. 

3. 

Zestaw arkuszy papierów ozdobnych, 

rozmiar 15x15cm, min. 36 arkuszy w 

zestawie 

3 zestaw 

4. 

Zestaw arkuszy papierów ozdobnych, 

rozmiar 30x30cm, min. 10 arkuszy w 

zestawie 

2 zestaw 

5. 
Kostka 3d do scrapbookingu, 5 mm, 

400szt, samoprzylepna, dwustronna 
5 szt. 

6. 
Taśma dwustronna, do scrapbookingu 

1 cm, długość 3m 
5 szt. 

7. Kwiaty z żywicy, zestaw, min. 9 szt. 20 zestaw 

8. Naklejka ornamentowa, różne wzory 10 szt. 

9. 

Klej introligatorski z aplikatorem, 

100ml lub większy, przezroczysty po 

wyschnięciu 

10 szt. 

10. Dziurkacz do wycinania etykiet 1 szt. 

11. Dziurkacz ozdobny brzegowy, 4cm 3 szt. 

12. Nagrzewnica 1 szt. 

13. Gilotyna a5 1 szt. 

14. Stemple silikonowe, różne wzory 5 szt. 

15. 
Nożyczki dekoracyjne, różne wzory, 

długość minimum 13,5cm 
7 szt. 

 

CZĘŚĆ III 

L.p. 
Nazwa towaru  

i parametry techniczne 
Ilość na 12 miesięcy j.m. 

1.  

Tkaniny bawełniane, różne wzory i 

kolory wybrane przez 

zamawiającego 

5 1 metr bieżący 

2.  

Polar z wytłaczanymi wzorami,  

różne wzory i kolory wybrane przez 

zamawiającego (np. gwiazdki, 

bąbelki minky) 

3 1 metr bieżący 

3.  Guma gładka, biała lub czarna 20 1 metr 

4.  

Dziurkacz obrotowy, rewolwerowy 

do wycinania oczek w filcu, 

kartonie, długość min. 22 cm 

1 szt. 

5.  Nić poliestrowa, różne kolory, 10 szt. 
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długość min. 100metrów 

6.  Zestaw igieł, 12szt 3 zestaw 

7.  

Filc do rękodzieła, arkusz a4, 

jednokolorowy, grubość ok. 1,5mm, 

kolory wybrane przez 

zamawiającego 

50 szt. 

8.  

Filc wzorzysty, arkusz a4, grubość 

ok. 1,5mm, wzory wybrane przez 

zamawiającego 

20 szt. 

9.  
Guziki ozdobne, różne wzory i 

kształty 
50 szt. 

10.  
Koronka bawełniana, różne wzory 

ażurowe,  długość min. 4,5m 
5 szt. 

11.  

Tasiemki 

satynowe/atłasowe/brokatowe i 

inne, różne rodzaje- jednokolorowe 

szerokość od 3mm- 50mm, długość 

sztuki minimum 30m 

11 szt. 

12.  

Tasiemki, różne rodzaje- 

rypsowe/bawełniane i inne we 

wzory, szerokość od 10mm- 50mm, 

sztuka minimum 1metr bieżący 

50 szt. 

13.  

Koszulka/ tshirt bawełniany 

dziecięcy z krótkim rękawem, 

jednokolorowy, różne rozmiary od 

116cm-170cm 

42 szt. 

14.  
Torba bawełniana, płaska w 

naturalnym kolorze, 38cmx42cm, z 

długim uchem 

50 szt. 

15.  
Zestaw pisaków do tkanin, w 

żywych kolorach, niespieralne, 

składający się z min. 10szt 

3 zestaw 

16.  
Marker do tkanin z cienką 

końcówką ok 2mm, czarny, 

wnikający w tkaninę bez zalewania 

3 szt. 

17.  
Zestaw kordonków, różne kolory, 

min. 30 szt., dł. 1 sztuki – min. 90 

m. 

1 zestaw 

 

CZĘŚĆ IV 

L.p. 
Nazwa towaru  

i parametry techniczne 
Ilość na 12 miesięcy j.m. 

1.  
Glinka samoutwardzalna, biała, 

opakowanie min. 400g 
12 szt. 

2.  Gips ceramiczny do odlewów 3 kg 

3.  

Masa papierowa do modelowania, 

wysychająca na powietrzu, do 

wypełniania foremek 

7 kg 
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4.  

Masa piankowa, kuleczkowa do 

modelowania, zestaw min. 10 

kolorów, każdy kolor min. 35g 

4 zestaw 

5.  
Foremki silikonowe, różne wzory 

(ramki, kwiaty, ornamenty, zwierzęta) 
10 szt. 

6.  
Główka gipsowa do prac z 

utwardzaczami tkanin, różne rodzaje 
30 szt. 

7.  
Utwardzacz do tkanin na bazie wody, 

kolor kość słoniowa/ biały 
10 litr 

 

 

CZĘŚĆ V 

L.p. 
Nazwa towaru i parametry 

techniczne 
Ilość na 12 miesięcy j.m. 

1. 

Pudełka drewniane do decoupage, 

zestaw 3 w różnych rozmiarach, 

minimum 12x12cm (np. na herbatę, 

zamykane, zasuwane, ażurowe, 

szkatułki, chusteczniki) 

40 zestaw 

2. 

Elementy drewniane do decoupage 

drobne (breloczki, dekory, literki, 

cyfry, napisy, serduszka, etykiety, 

krążki), zestaw minimum 30 

elementów 

20 zestaw 

3. 
Ramki drewniane, różne rozmiary, 

wielkość min. 30x30cm 
15 szt. 

4. 

Wycinanki ze sklejki do malowania i 

decoupage, do samodzielnego 

sklejenia, wysokość min. 30cm (np. 

anioł) 

50 szt. 

5. 
Deski drewniane do decoupage, różne 

rozmiary 
50 szt. 

6. 

Zestaw dekorów drewnianych do 

scrapbookingu (np. ramki 

ornamentowe, napisy, literki, różne 

kształty) min. 30szt. 

40 zestaw 

7. Cokół drewniany, długość min. 30cm 30 szt. 

 

 

 

INFORMACJE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI 

Wykonawcy nie przysługuje prawo zamiany zamówionego asortymentu oraz zmiany ilości 

poszczególnych partii towaru zgłoszonych w zleceniu. Towar zostanie zwrócony 

w przypadku dostawy niezgodnej z zamówieniem. Kolejne zamówienia będą składane przez 

Zamawiającego w okresach miesięcznych. Rodzaj i wielkość zamówienia będzie uzależniony 

od potrzeb Uczestników projektu, które będą poznawane w trakcie trwania projektu. 

Szczegółową procedurę zlecania dostawy zawiera umowa. Zamawiający wymaga, aby okres 

przydatności do użytku zaoferowanych artykułów plastycznych i materiałów 

eksploatacyjnych nie był krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Wykonawca winien 
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dostarczać towar najwyższej jakości.Wszystkie artykuły i materiały objęte zamówieniem 

muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i kompletne. Winny być oryginalnie 

zapakowane, nienoszące śladów otwierania.Artykuły oferowane przez Wykonawcę winny 

spełniać obowiązujące normy i parametry dopuszczające je do sprzedaży i używania na 

terenie Polski, w szczególności normy i parametry umożliwiające wykorzystanie ich w pracy 

z dziećmi.  

 


