05-800 Pruszków
ul. Drzymały 30

tel. : (0 22) 738-15-04 (01)

Pruszków, dn. 25.11.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

ZAPRASZA
do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania i dostarczenia
paczek świątecznych dla wychowanków rodzinnej instytucjonalnej pieczy zastępczej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.
1. Opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w Załączniku nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – został zamieszczony w Załączniku nr 4 do
niniejszego zapytania ofertowego.
3. Planowany termin wykonania zamówienia:
termin realizacji zamówienia – do 11 grudnia 2020 r.
4. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty cenowej do dnia 02.12.2020 r. na wskazany adres
e-mail: zamowienia.publiczne@pcpr.pruszkow.pl bądź bezpośrednio w siedzibie PCPR do
godziny 15.00.
Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2
3. Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4
Z poważaniem,
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05-800 Pruszków
ul. Drzymały 30

tel. : (0 22) 738-15-04 (01)

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/11/2020
Opis Przedmiot Zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. ZAMAWIAJĄCYM JEST :
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
NIP: 534-20-52-037,
REGON: 014939516
e-mail: zamowienia.publiczne@pcpr.pruszkow.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1) „Zapytanie ofertowe” na realizację zamówienia poniżej 30 000 euro netto, które nie jest
zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
2) Postępowanie prowadzone będzie w związku obowiązującymi dokumentami: ustawą
o finansach publicznych, z wyłączeniem częściowym zastosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowania i dostarczenia paczek świątecznych dla
245 wychowanków rodzinnej instytucjonalnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.
2) Paczki muszą być zapakowane w trwałe, ozdobne z motywem bożonarodzeniowym
torebki, zabezpieczone przed wypadnięciem.
3) Wartość jednej paczki – 70,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt złotych).
4) Wartość całego zamówienia wynosi 17 150,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące osiemset
złotych).
5) Cena obejmuje również dostarczenie paczek do siedziby Zamawiającego mieszczącej się
przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków.
6) W dalszej części zapytania ofertowego posłużono się terminem ZAMAWIAJĄCY
rozumiejąc przez to ww. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.
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7) Przez analogię zakłada się, że podmiot składający ofertę nazywany w dokumentacji
będzie WYKONAWCĄ.
4. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 4 do
niniejszego zapytania ofertowego.
2) Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
3) Wykonawca może złożyć jedną ofertę w ramach zapytania ofertowego.
5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH USŁUGI
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedniej jakość produkty, zgodnie z wymogami,
zdefiniowanymi przez Zamawiającego.
6. TERMIN SKŁADANIA OFERT I ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Termin składania ofert upływa 2 grudnia 2020 r. o godzinie 15.00.
7. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.
2) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
▪ jakość produktów (produkty oryginalne, nie podrabiane, nie czekoladopodobne) – 50
pkt)
Ocena końcowa danego kryterium przyznanych punktów będzie średnią ze wszystkich
kategorii łącznie.
▪ gratisy w paczce (0-50 pkt), z czego:
o brak gratisów – 0 pkt
o 1 produkt gratis – 10 pkt.
o 2 produkty gratis – 20 pkt.
o 3 produkty gratis – 30 pkt.
o 4 produkty gratis – 40 pkt.
o 5 produktów gratis – 50 pkt.
Ocena końcowa danego kryterium przyznanych punktów będzie średnią ze wszystkich
kategorii łącznie.
3) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w
złotych polskich.
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4) Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w druku „FORMULARZ
OFERTY” spowoduje odrzucenie oferty.
5) Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane
w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji za
wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zastosowanie przez Wykonawcę
stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami
spowoduje odrzucenie oferty.
6) W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowanej wysokości stawki podatku VAT
Wykonawca powinien zwrócić się na piśmie do Zamawiającego w celu ich
wyjaśnienia.
8. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających możliwość Wykonawcy udziału
w niniejszym postępowaniu:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku stanowiącym
Załącznik nr 3 do „Zapytania ofertowego”.
2) Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (np. wydruk
z CEIDG, KRS).

10. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego
„Zapytania ofertowego”.
2) Do formularza ofertowego należy dołączyć:
▪ Formularz oferty.
▪ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku
stanowiącym Załącznik nr 3 do „Zapytania ofertowego”.
▪ Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z
właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (np. wydruk z CEIDG, KRS).
3) Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w „Zapytaniu
ofertowym”.
4) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną
techniką.
5) Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
firmy na zewnątrz.
6) Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób
trwały, zapobiegający od dekompletacji zawartości ofert.
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7) Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych, zaś w przypadku wyboru danej oferty obejmuje także wyrażenie zgody na
opublikowanie danych osobowych (imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz jej
siedziby) na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.
8) OFERTY NIEKOMPLETNE,
NIE ZAWIERAJĄCE WYMAGANYCH INFORMACJI i
DOKUMENTÓW NIE BĘDĄ POLEGAŁY OCENIE.
9) Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
firmy na zewnątrz.
10) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego :
▪ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
▪ pocztą pod w/w adres
▪ lub poczta elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@pcpr.pruszkow.pl
11) Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 02.12.2020 roku do godz. 15:00,
12) Oferty należy złożyć w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym
do Zamawiającego z dopiskiem:
„Oferta na przygotowanie i dostarczenie paczek świątecznych dla podopiecznych”
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05-800 Pruszków
ul. Drzymały 30

tel. : (0 22) 738-15-04 (01)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/11/2020
Formularz oferty
………..………………………….
(miejscowość, data)
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
(Nazwa i adres oferenta)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszkowie
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie i dostarczenie paczek
świątecznych dla wychowanków rodzinnej instytucjonalnej pieczy zastępczej Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego) wykonanie przedmiotu
zamówienia oferują za poniższą kwotę:
Nazwa
producenta
towaru

Dokładna
nazwa towaru

Ilość

Cena
brutto

Słodycze (nazwa)
Słodycze (nazwa)
Słodycze (nazwa)
Słodycze (nazwa)
Proponowane przez Wykonawcę gratisy do każdej paczki:
Nazwa towaru

Nazwa producenta towaru

Ilość
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1) OŚWIADCZAMY, że zadeklarowane produkty i ceny zawierają wszystkie koszty składające się
na należyte wykonanie przedmiotu umowy.
2) OŚWIADCZAMY/MY*, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, i uznajemy się za
związanych określonymi w nim zasadami postępowania.
3) WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
…………………….………………………………………………………………………..
…………………….………………………………………………………………………..
4) WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące załączniki, oświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku stanowiącym
Załącznik nr 3 do „Zapytania ofertowego”.
2. Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (np. wydruk z
CEIDG, KRS).
3. Inne …………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..
(podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
*/

niepotrzebne skreślić
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05-800 Pruszków
ul. Drzymały 30

tel. : (0 22) 738-15-04 (01)

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/11/2020
Formularz oferty
………………………….………………….
(miejscowość, data)
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
(Nazwa i adres oferenta)

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
na podstawie art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę dotyczącą
przygotowania i dostarczenia paczek świątecznych dla wychowanków rodzinnej
instytucjonalnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
oświadczam/y, że spełniam/y niżej wymienione warunki:
1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje/my potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
i osób zdolnych do wykonania przedmiotowego zamówienia;
3. znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4. nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie
art. 24, ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość .......................................dnia ................. 2020 r.

…………………………………………………………………..
(podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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05-800 Pruszków
ul. Drzymały 30

tel. : (0 22) 738-15-04 (01)

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1/11/2020
Szczegółowy Opis Przedmiot Zamówienia

1. Liczba paczek – 245
2. Wartość jednej paczki – 70,00 zł brutto.
3. Słodycze mają stanowić 100% wartości paczki.
4. Produkty użyte do przygotowania paczek winny mieć termin przydatności do spożycia
nie krótszy niż połowa terminu przydatności do spożycia widniejącego na opakowaniu
(liczonego w oparciu o datę produkcji i datę przydatności do spożycia).
5. Paczki muszą być zapakowane w trwałe, ozdobne z motywem bożonarodzeniowym
torebki, zabezpieczone przed wypadnięciem.
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