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Zapytanie ofertowe 
na dostawę środków ochrony osobistej  w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej  w okresie epidemii COVID – 19” 
 

 

Powiat Kwidzyński w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Kwidzynie w związku z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 
w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 
2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych lokalnie, PI 9iv: Ułatwianie 
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej        
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego ZAPRASZA do składania ofert na dostawę środków ochrony osobistej. 
 
  

I. Zamawiający: 
  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie  
Adres: 82 – 500 Kwidzyn, ul. gen. Józefa Hallera 5 
tel. 55 279 99 15   fax 55 279 99 15  
e-mail: sekretariat@pcprkwidzyn.pl 
strona internetowa: www.kwidzyn.epcpr.pl 
 
 

II. Tryb udzielenia Zamówienia: 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego o wartości 
nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).  
 
 

III. Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony osobistej  w ramach projektu 
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój 
usług społecznych świadczonych lokalnie, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych        
w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego.  
 



 
Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych 

przepisami UE, w tym wytycznych Ministra Zdrowia oraz wytycznych Konsultanta krajowego ds. chorób 

zakaźnych dotyczących warunków jakie muszą spełniać maseczki przeznaczone dla osób niemedycznych           

i zakażonych COVID-19.  

 

IV. Termin i warunki realizacji Zamówienia: 
 
1.  Zamawiający   wymaga  realizacji   przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 października  
     2020 roku.  
2.  Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu  odbioru  zamówienia.  
3.  Miejsce   dostarczenia   zamówienia  –  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  ul. Hallera 5,   
     82 - 500 Kwidzyn 
4.  Wykonawca      zamówienia     zobowiązany    jest    do   dostarczenia    przedmiotu    zamówienia  
     pod    wskazane   w    punkcie   3   adresy   i     wniesienia   do    pomieszczenia wskazanego przez      
     Zamawiającego    na  własny    koszt.   Wykonawca    odpowiada    za    dostarczone  wyposażenie     
     w   czasie   transportu,   w przypadku  uszkodzeń ponosi pełną  odpowiedzialność   za    powstałe   
     szkody.    Wykonawca    zobowiązuje  się   do    usunięcia    na    własny   koszt   wszelkich  szkód  
     powstałych  w trakcie  realizacji zamówienia.  
5.  Wynagrodzenie   za   realizację    zamówienia   płatne  będzie  przelewem  na  rachunek  bankowy 
     Wykonawcy,   w    terminie   do   10 dni  od  dnia   otrzymania  przez  Zamawiającego  poprawnie    
     wystawionej    faktury (dane  do faktury wskazane zostaną  w   umowie).   Fakturę  będzie  można    
     wysłać    pocztą,    przekazać   wraz   z    dostarczonym    zamówieniem  lub   wysłać    na    adres    
     e-mailowy  Zamawiającego: sekretariat@pcprkwidzyn.pl 
 

V.  Warunki udziału w postępowaniu:  
 
Zamawiający ustanawia w niniejszym postępowaniu warunki udziału, których spełnianie winien 
wykazać Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

1. Warunek w zakresie posiadania odpowiednich uprawnień: 
            Wykonawca  winien    posiadać   upoważnienie    do    występowania   w    obrocie  prawnym                  
             i  prowadzić  działalność gospodarczą, której przedmiot jest zgodny z treścią zamówienia.  
             Wykonawca  wraz  z   ofertą  zobowiązany  jest do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub  
             z   centralnej   ewidencji   i    informacji   o    działalności   gospodarczej     potwierdzającego  
             spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 

2. Warunek w zakresie doświadczenia: 
            Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków. 

3. Warunek w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej: 
            Wykonawca   winien   znajdować  się  w  sytuacji ekonomicznej  i  finansowej  umożliwiającej  
            wykonanie przedmiotu zamówienia.  
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VI.  Kryteria oceny ofert:  
 

1) Zamawiający    udzieli    zamówienia   Wykonawcy,    którego     oferta    odpowiada   wszystkim    
wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym oraz który zaoferuje najniższą cenę 
brutto z zastrzeżeniem zapisów punkt 3. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę          
i nie może jej zmieniać po złożeniu oferty.   

2) Jeżeli  nie   można   wybrać   oferty    najkorzystniejszej   z  uwagi  na to, że dwie lub więcej ofert  
przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

3) Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień 
dotyczących treści oferty, jak również do poprawienia w ofertach oczywistych omyłek 
rachunkowych i pisarskich.  

 
 

VII. Sposób przygotowania oferty:  
 
1.   Ofertę    należy   sporządzić    czytelnie   w    języku    polski    na  druku „Formularz ofertowy”    
      stanowiącym    załącznik   nr  2   do  zapytania    ofertowego  w   formie  pisemnej,  na maszynie,  
      komputerze,     nieścieralnym    atramentem   lub   długopisem. Oferta musi być podpisana przez      
      osobę/osoby   upoważnioną/upoważnione   do  reprezentowania  Wykonawcy. 
      Upoważnienie  (pełnomocnictwo)   do  podpisania  oferty,  do   poświadczania dokumentów  „za  
      zgodność   z  oryginałem”  oraz  do    parafowania   stron    należy   dołączyć  do oferty, o ile nie  
      wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.  
2.   Wykonawca      winien     złożyć     wraz    z    „Formularzem     ofertowym”   i    upoważnieniem  
      (pełnomocnictwem),  o   którym   mowa w pkt 1  (o ile dotyczy)  aktualny  odpis   z   właściwego  
      rejestru   lub  z    centralnej    ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej (np. CEiDG lub  
      KRS), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  
3.   W   przypadku,   gdy   Wykonawca    złoży    ofertę    niekompletną   pod  względem formalnym,     
      nie   zawierającą    wymaganych    dokumentów  lub   oświadczeń,  gdy dokumenty są nieczytelne    
      lub    w   ofercie  są    inne   błędy   Zamawiający    wyznaczy   Wykonawcy   odpowiedni   termin  
      na   uzupełnienie   oferty  ze   wskazaniem   jej  braków informując jednocześnie, że nie usunięcie  
      braków   w   wyznaczonym   terminie  będzie  skutkowało  też odrzuceniem oferty jeżeli wskutek  
      stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty.  
4.   Wykonawcom    przysługuje    prawo  do    kierowania   wniosków  o wyjaśnienie treści zapytania    
      ofertowego.  
5.  Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert 

przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zamawiający uwzględni                      
w opublikowanym zapytaniu ofertowym informację o zmianie. Informacja ta zawiera 
w szczególności:  datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego, a także opis 
dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do 



 
wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych 
zmian. 

 
 

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty: 
 
Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie,  ul. gen. Józefa Hallera 5, 82 – 500 Kwidzyn lub listownie (decyduje data wpływu)          
w godzinach od 7.00 do 15.00.  Ofertę  należy złożyć do dnia 22 września 2020 roku do godziny  
15.00  
Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem „Dostawa środków 
ochrony osobistej” w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 
epidemii COVID – 19”. 
 

IX. Otwarcie ofert: 
 
1.  Otwarcie   ofert    nastąpi   w   dniu  23   września  2020  roku   o   godzinie    8.00    w    siedzibie  
     Zamawiającego tj.  Powiatowe   Centrum   Pomocy   Rodzinie  w   Kwidzynie,  ul.  gen. Józefa  
     Hallera 5.  
2.  Zamawiający prześle Wykonawcy na jego wniosek informację z otwarcia.  
3.  Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.  
 
 

X.  Unieważnienie postępowania: 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru 
żadnej z ofert, bez podania przyczyny na każdym etapie prowadzonego postępowania oraz                 
w sytuacji  w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie 
przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 
 
 

XI.  Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:   
 
1.  W   postępowaniu  oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   i   inne  informacje Zamawiający  
     i  Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. 
2.  Osobami    uprawnionymi   do   kontaktowania  się  z   Wykonawcami  i   udzielania wyjaśnień  
     dotyczących  postępowania  są: Lidia Wiśniewska - Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy  
     Rodzinie w Kwidzynie tel. 55 279 99 15.  
 
 
 



 
XII. Informacje o wyborze Wykonawcy, terminie i miejscu podpisania umowy:  
 

1.  Informacja  o  wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana na 
adres e-mail Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

2.  Dodatkowo   Zamawiający    zamieści    informację    o    wyborze   Wykonawcy na swojej stronie  
     internetowej.  
3.  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta umowa w miejscu 

i na warunkach określonych przez Zamawiającego. 
4.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem  
     nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację 

niniejszego zamówienia. 
5.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
 

 
Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
 
 
 

Załączniki:  
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego: -  Formularz ofertowy. 
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego  -  Klauzula informacyjna  
 
 

  

  


