
 

 

         Chełm, data 13 stycznia 2022 r. 
 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/ZmM/2022 

 
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” zaprasza do złożenia 
oferty cenowej na wykonywanie zakupu i dostaw dla zadania „Wyposażenia 
pracowni zielarskich” w ramach projektu  pn. „Zioło ma Moc”, akronim ZmM, w ramach 
poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Ziemi Chełmskiej”.  
 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” 

Pl. Niepodległości 1, pok. 331, 22-100 Chełm,  

NIP 5632353043, REGON 060407999 

tel/fax. 82 562 75 71, tel. kom. 531-219-707  

www.ziemiachelmska.pl,  

mail: biuro@ziemiachelmska.pl 

godziny pracy: 7.30-15.30  

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  Rodzaj zamówienia: dostawy 

2. Tryb udzielania zamówienia 

a) W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze 
zm.). 

b) Postępowanie prowadzone jest w  formie  zapytania  ofertowego. 
c) Przedmiot zamówienia jest elementem projektu współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.3 Przygotowanie 
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania 
współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014 – 2020. 

3.  Nazwa i kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Kod CPV:  

39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz 

artykuły cateringowe,   

39141000-2   Meble i wyposażenie kuchni, 

http://www.ziemiachelmska.pl/
mailto:biuro@ziemiachelmska.pl
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45359/Ujednolicony-tekst-nowej-Pzp.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45359/Ujednolicony-tekst-nowej-Pzp.pdf


 

 

 

4.  Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pracowni zielarskich 

zlokalizowanych na obszarze LGD „Ziemi Chełmskiej” w ramach projektu  pn. „Zioło ma 

Moc”, akronim ZmM, w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w 

zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na obszarze działania Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”. 

  

a) Szczegółowy przedmiot zamówienia: 

1. Regał metalowy – 24 szt. 
Wysokość (w cm) min.  180 
Szerokość (w cm) min.  90 
Głębokość (w cm) min.  40 
Grubość profilu (w mm) min. 0.7 
Grubość półek (w mm)  min. 0.7 
Materiał wykonania  Stal 
Materiał półki  Z płyty melaminowanej 
Obciążenie na półkę (w kg) min.  170 
Ilość półek  5 
Kolor  do uzgodnienia z Zamawiającym. 

2. Stolik składany 29 szt. 
wysokość: min. 76 cm  - maks. 80 cm  
szerokość: min. 90 cm  
długość: min. 180 cm  
Nogi ze stalowej rury kwadratowej: min. 30x30 mm  
grubość blatu: min. 18 mm  
blat: płyta wiórowa laminowana + okleina PCV  
udźwig: min. 120 kg  

3. Mobilny stół na kółkach  - 1 szt. 
Długość:  min. 1500 mm 
Szerokość:  min. 800 mm 
Minimalna wysokość:  980 mm 
Maksymalna wysokość:  1200 mm 
Nośność:  min. 180 kg 
Kolor blatu:  do ustalenia z zamawiającym 
Kolor stelaża:  do ustalenia z zamawiającym 
materiał blatu:  Płyta pilśniowa 
Materiał podstawy:  Stal 
Typ kół:  2 koła stałe, 2 samonastawne 
Średnica kół:  160 mm 
Bieżnik opon:  Pełna guma 
Koła:  Z hamulcem 



 

 

4. Krzesła konferencyjne - siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaniną (czarną lub 
szarą). Stelaż metalowy, w kolorze czarnym – 72 szt. 
Wysokość min.     86 cm 
Szerokość min.     42 cm 
Wysokość do siedziska    min. 45 cm 
Szerokość siedziska min.     54 cm 
Głębokość siedziska min.     42 cm 
Wysokość oparcia min.     36 cm 

5. Suszarka do ziół (dehydrator) – 8szt. 
Na min. 10 tac/półek 
Przezroczyste drzwiczki 
Regulacja czasu pracy od 0 do 24 h. 
Regulacja temperatury w zakresie od 35 do min. 70 °C 
Napięcie - U : 220-240 V 
Częstotliwość : 50/60 Hz 
Moc elektryczna : min. 800 W 

6. Automatyczna praca do tłoczenia oleju – 6 szt. 
Materiał wykonania: stal nierdzewna spożywcza 
Napięcie: 220-240V 
Moc: min. 400W 
Pojemność zbiornika na olej min. 4 l, 
Waga min 9 kg 

7. Młynek do ziół – 8 szt. 
Młynek wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemnik na przyprawy wykonany jest ze 
szkła. Wys. Min 10 cm. 

8. Moździerz kamienny  do przypraw z tłuczkiem – 29 szt.  
Szerokość produktu: min. 10cm 
Głębokość produktu: min.  6,5cm 
Długość tłuczka:  min. 12cm 
Wysokość produktu:  min 10,5cm 
Waga: min. 1,6kg 

9. Wyciskarka/prasa do soku – 1 szt. 
Prasa ramowa wykonana za stali nierdzewnej. 
Szerokość: min. 23.0 cm 
Głębokość: min. 23.0 cm 
Wysokość: min 34.0 cm  
Pojemność min. 1,2 l. 

10.  Pojemnik plastikowy do przechowywania z pokrywką – 78 szt.  
kolor: przeźroczysty 
wymiary: 400x300x200 mm 
pojemność: ok. 16 L 

11.  Pojemnik do przechowywania żywności z pokrywką 0,5 l – 85 szt.  
Pokrywa wyposażona w uszczelkę zapewniającą świeżość przechowywanych 
produktów. 
Wymiary: dł./szer./wys. (cm) 10 x 10 x 7,2. 

12.  Szklany słój 1 l z przykrywką szklaną i uszczelką – 100 szt. 



 

 

13.  Słoik szklany / pojemność min. 450 ml z drewnianą przykrywką + zamknięcie 
mechaniczne oraz uszczelka – 109 szt. 

14.  Waga kuchenna z misa ze stali nierdzewnej– 8 szt.  
Maksymalne obciążenie: 5000 g 
3 tryby ważenia: masa / objętość wody / objętość mleka 
Precyzja: 1 g 
Funkcja tarowania 
Zasilanie: 2 x baterie AAA 1.5 V  

15.  Nóż kolebkowy do ziół z deska – 68 szt. 
Zestaw do siekania ziół z półokrągłym nożem z podwójnym ostrzem 
Deska drewniana/bambusowa z płytkim wgłębieniem 
Materiał: stal nierdzewna, drewno, plastik 
Wymiary deski min. : 18 x 18 x 1,5 cm 

16.  Nóż kuchenny do krojenia siekania warzyw owoców ziół 8 cm – 53 szt. 

Wykonany ze stali nierdzewnej. 

Długość całkowita: 19 cm 
Długość ostrza: 8 cm 
Szerokość ostrza: 2,5 cm 

17.  Nożyczki do ziół 5 ostrzy ze stali nierdzewnej– 53 szt. 

18.  Łopatka owalna – 59 szt. 

materiał: drewno/bambus – rączka, silikon - łopatka 
Szerokość: min. 7 cm 

      Długość [cm]: min. 30cm 
19.  Zestaw misek plastikowych w różnych kolorach - 5 szt + durszlak + pokrywka 

złożona z dwóch części chroniąca przed zachlapaniem podczas miksowania. – 21 szt. 
WYMIARY: 
0,5L - szerokość 13 cm 
0,75l - szerokość 16 cm 
1,6l - szerokość 19cm 
durszlak - szerokość 24 cm 
3,6l - szerokość 26 cm 
6l - szerokość 30 cm, z podziałką 
pokrywka - szerokość 30,2 cm 
wyjmowana z dużej mała pokrywka - szerokość 12,2 cm 

20.  Komplet 5 misek szklanych z pokrywkami – 21 szt.  
Materiał: Szkło, pokrywka plastik 
Ilość elementów w komplecie : 10 szt 
1. Miseczka o wymiarach + przykrywka : 9 cm - 150 ml 
2. Miseczka o wymiarach + przykrywka : 10,5 cm - 200 ml 
3. Miseczka o wymiarach + przykrywka : 13 cm - 350 ml 
4. Miseczka o wymiarach + przykrywka : 14 cm - 500 ml 
5. Miseczka o wymiarach + przykrywka : 17 cm - 900 ml 

21.  6-cio elementowy zestaw plastikowych łyżeczek do odmierzania materiałów 
sypkich i płynnych – 9 kompletów 
Z E S T A W   Z A W I E R A : 



 

 

    Miarki: 
    7,5ml (1/2 łyżeczka) 
    15 ml (1 łyżeczka) 
    60 ml (1/4 szklanka) 
    85 ml (1/3 szklanka) 
    125 ml (1/2 szklanka) 
    250 ml (1 szklanka) 

22.  DZBANEK, KUBEK Z MIARKĄ 1000 ml. Dzbanek z tworzywa sztucznego z miarką z 3 
skalami mierzenia - litry, cukier i mąka. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego – 9 szt. 

23.  Zestaw 3 lejków plastikowych z sitkiem – 8 szt. 
3 uniwersalne lejki z sitkiem wykonane z plastiku, odpornego na niskie i wysokie 
temperatury od -40° do 160°. 
Lejki średnicy: 
największy 25 cm 
średni 19 cm 
mały 12,5 cm i pasujące do niego sitko do filtrowania 

24.  Zestaw 3 lejków ze stali nierdzewnej – 8 szt. 
25.  Koszyk wiklinowy – 80 szt. 

Wymiary: 
    długość 39-42 cm 
    szerokość min. 28-30 cm 
    wysokość 21-22 cm 
    wys. z rączką 40-42 cm 
Ze względu na ręczne wykonanie tolerancja wymiaru wynosi 5%. 

26.  Zestaw 10 buteleczek szklanych o poj. 20 ml. z naturalnym korkiem – 32 szt. 
27.  Zestaw 50 buteleczek szklanych o poj. 14 ml. z naturalnym korkiem – 15 szt. 
28.  drewniana prasa do suszenia liści ziół – 14 szt. 

Wymiary: 
Min. 40x30cm 
grubość każdej deseczki 10mm 
dociskanie po przez dokręcanie czterech nakrętek motylkowych 

29.  Miska szklana o poj. ok. 2 l – 38 szt. 

 

Powyższe wyposażenie należy dostarczyć do tworzonych pracowni zielarskich 

zlokalizowanych na terenie Gminy Horodło, Kamień, Białopole, Żmudź, Dorohusk, 

Wojsławice, Leśniowice i Dubienka. Dokładne lokalizacje wraz z wykazem 

poszczególnego wyposażenia Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu 

umowy. 

 

b) wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego 
protokołu zdawczo-odbiorczego 

 
c) informacje dodatkowe 



 

 

Jeśli w niniejszej dokumentacji element przedmiotu zamówienia został wskazany 

poprzez znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces lub 

opisano element przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, ewentualne wskazania na takie 

elementy przedmiotu zamówienia należy odczytać z wyrazami „lub równoważny”. 

 
III.     Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym wraz z Oświadczeniem oraz 
Klauzulą informacyjną RODO 
 
IV.      Miejsce i termin składania ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej osobiście lub listownie, w zamkniętej 

kopercie  opisanej: „Oferta na wykonanie robót budowalnych dla zadania „Stworzenie 

sieci pracowni zielarskich” w ramach projektu  pn. „Zioło ma Moc”” – część ….. „ lub 

przesłać pocztą elektroniczna na adres biuro@ziemiachelmska.pl. 

2. Miejsce złożenia oferty: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”, 

Plac Niepodległości 1, pokój 331, 22-100 Chełm e-mail: biuro@ziemiachelmska.pl.  

3. Termin złożenia oferty do dnia: 21.01.2022 r., do godz. 15.30. Decyduje data 

wpływu.    

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

V.       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 
 

1. Cena brutto – waga oferty 100% 

Sposób przyznawania punktów za spełnianie kryterium „cena”: 

Stopień spełniania kryterium ceny brutto badanej oferty  

(zaoferowana najniższa cena brutto) / (cena badanej oferty brutto) x 100  

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta okaże się 
najkorzystniejsza (uzyska największą liczbę punktów) spośród ofert nie podlegających 
odrzuceniu. 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

VI. Termin wykonania zamówienia. 

mailto:biuro@ziemiachelmska.pl
mailto:biuro@ziemiachelmska.pl


 

 

Przedmiot zamówienia zostać wykonany i dostarczony pod wskazany adres w terminie 
do 31 maja 2022 r. 

VII.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
VIII. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tres ci niniejszego zapytania 
ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jez eli zmiany będą mogły miec  
wpływ na tres c  składanych w postepowaniu ofert, Zamawiający przedłuz y termin 
ich składania. Informacja o dokonanych zmianach będzie zamieszczona na stronie 
internetowej na kto rej zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym 
postepowaniu cenowym. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do moz liwos ci zakon czenia postepowania 
bez wyboru z adnej oferty. 

3. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częs ciowych. 
4. W ramach postępowania kaz dy z oferento w moz e złoz yc  tylko jedną ofertę. 
5. Informacja na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych: 
Niniejsze postępowania ofertowe jest etapem procesu realizacji projektu pn. 
„Zioło ma Moc” ze s rodko w EFRROW w ramach poddziałania 19.32 
„Przygotowanie i realizacja działan  w zakresie wspo łpracy z lokalną grupą 
działania” objętego PROW na lata 2014-2020. 

6. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego zostanie zamieszczone na stronie 
www.ziemiachelmska.pl 

 
 

IX. OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTU 

Wszelkie informacje dotyczące postepowania można uzyskać pod nr tel. 781 943 661 

oraz  e-mail:biuro@ziemiachelmska.pl. 

 

 
X. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 
1. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 

zostanie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu 

do składania ofert. Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie może 

wprowadzić w niej zmian. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i w formie 

przewidzianej w niniejszym Zapytaniu Ofertowym dla złożenia oferty, z dopiskiem 

„ZMIANA OFERTY” . 

3. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie oświadczenia podpisanego przez 

osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy z dopiskiem „WYCOFANIE 

OFERTY”. 

http://www.ziemiachelmska.pl/


 

 

 
XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiający uniewaz ni postępowanie gdy: 

a) nie została złoz ona z adna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

b) gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemoz liwiającą zawarcie waz nej umowy, 

c) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający moz e przeznaczyc  

na sfinansowanie zamo wienia, a proces negocjacji z Wykonawcą, kto ry złoz ył 

najkorzystniejszą ofertę nie doprowadził do obniz enia ceny oferty do kwoty, jaką 

Zamawiający moz e przeznaczyc  na sfinansowanie zamo wienia, 

2. Zamawiający moz e uniewaz nic  postępowanie w kaz dym czasie, bez podania 

przyczyny.  

3. Informację o uniewaz nieniu postępowania Zamawiający przekazuje Wykonawcom 

drogą mailową, pocztą tradycyjną lub faxem oraz zamies ci stosowaną informację 

na stronie internetowej Zamawiającego.   

 

 
XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMOWY:  
Umowa z wybranym Wykonawcą powinna być zawarta w terminie nie dłuższym niż 7 
dni od dnia wyboru najkorzystniejszej. 
 

 
XVI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
Zał. nr 1. Formularz ofertowy  

Zał. nr 2. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu 

Zał. nr 3. Klauzula informacyjna – art.13 RODO 

Zał. nr 4. Wzór umowy 

 

 
 
13.01.2022 Beata Juśkiewicz 
  ……………………………………….. 
(data i podpis Zamawiającego)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


