Kwidzyn, 19.10.2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
z siedzibą przy ul. Hallera 5
82-500 Kwidzyn

Zapytanie cenowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn: „Rodzina to podstawa –
rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” , Numer umowy: RPPM.06.02.02-220052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia ceny dotyczącej
świadczenia usługi polegającej na wsparciu dziecka i rodziny – konsultacje dietetyczne. Projekt współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2
Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych.

MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: październik 2020 r.
Miejsce wykonania zamówienia: Powiat Kwidzyński
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji zadania: wsparcie rodziny i dziecka –
konsultacje dietetyczne w ramach ww. projektu. Usługa obejmować będzie udzielanie porad/konsultacji
dietetycznych. Opracowywanie jadłospisów dla rodziny i dziecka oraz ich modyfikacja w razie konieczności.
Udzielanie porad w zakresie żywienia dla rodzin – edukacja rodzin w zakresie racjonalnego żywienia.
Prowadzenie kontroli posiłków pod względem jakościowym i ilościowym. Rozpoznawanie niedoborów
składników odżywczych oraz form niedożywienia, jednocześnie zapobieganie ich występowaniu.
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia i stanu odżywiania rodziny i dziecka. Usługa adresowana
będzie do 4 rodzin w tym 4 dzieci oraz 4 rodziców/opiekunów prawnych – uczestników projektu.
Zamawiający przekaże dane uczestników do projektu.
Ilość godzin konsultacji na osobę uzależniona będzie od indywidualnych potrzeb uczestników. Łączna ilość
godzin konsultacji wynosi 14 h /4 rodziny/ łącznie 8 uczestników projektu.
Do ceny usługi należy doliczyć koszty dojazdu do uczestników projektu (teren Powiatu kwidzyńskiego) swój sprzęt
oraz materiały.
Zamówienie obejmuje:
 koszt wynagrodzenia za 1 h brutto konsultacji
 koszt za całą usługę

Miejsce oraz termin składania :
1. Zapytanie należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą w terminie do 23 października 2020 r. na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Hallera 5 , 82-500 Kwidzyn (w przypadku wysłania oferty pocztą, liczy się
data wpłynięcia przesyłki do siedziby Zamawiającego)
2. Szacunek należy składać zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Warunki udziału w postępowaniu
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który posiada następującą wiedzę i doświadczenie lub
też posiada kadrę o następujących kwalifikacjach:
- Posiadanie uprawnień i kwalifikacji związanych z przedmiotem zapytania ofertowego (wykształcenie wyższe
dietetyczne lub pokrewne)
- Minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu konsultacji
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków Wykonawca złoży wraz z formularzem ofertowym, sporządzonym
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania, dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i nabyte
doświadczenie lub posiadanie przez kadrę odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia.
2. Wykonawcy nie spełniający ww. warunków udziału w postępowaniu będą podlegać wykluczeniu
z postępowania, a ich oferty nie będą podlegać ocenie.

Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert podlegających ocenie (spełniającą wszystkie
wymagane warunki określone w niniejszym zapytaniu cenowym), na podstawie jedynego kryterium oceny ofert:
cena brutto oferty – waga 100%.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
O wynikach przeprowadzonego zapytania cenowego (nazwa i adres Wykonawców, oferowane ceny brutto
ofert) PCPR w Kwidzynie poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw wymaganych w treści
niniejszego zapytania lub złoży dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa nieaktualne lub zawierające
błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę w terminie przez siebie wskazanym do złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia tych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.

7.

Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu na własne ryzyko i koszt. Decyzja Zamawiającego jest
decyzją ostateczną.

Inne postanowienia:
Inne istotne informacje dotyczące postępowania
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego
postępowania, w szczególności, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższać kwotę, jaką została
przeznaczona na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, zgodnie
z zasadami reprezentacji Wykonawcy wynikającymi z przepisów prawa, z danych ujawnionych we właściwym
rejestrze albo przez osobę/y osiadającą/e stosowne pełnomocnictwo. Oferty niespełniające powyższego
wymogu zostaną odrzucone.

Z poważaniem
Renata Majda
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kwidzynie

