Ełk, dnia 05.08.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
PCPR.0102.238.2020
Zamawiający udzieli zamówienia w oparciu o:
–

art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374).

Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk, jako
realizujący projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Ełku zaprasza do składania ofert dotyczącą: zakup i dostawę środków
ochrony osobistej dla wychowanków umieszczonych w pieczy zastępczej i ich opiekunów w ramach Projektu
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, zwanego dalej
„Projektem”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych
cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w
interesie ogólnym.
1) Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej:
–

maseczki trójwarstwowe (FFP1)– 7 200 szt.

–

rękawiczki jednorazowe nitrylowe (sztuka) – 11 875 szt., rozmiar S, M, L
(rozmiary rękawiczek w proporcjonalnie podobnych ilościach)

–

płyn dezynfekcyjny do rąk o działaniu bakteriobójczym - 300 litrów,
(dostawa w pojemnikach 1litr).

Środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z normami określonymi przez Głównego Inspektora
Sanitarnego. Zamawiający informuje, że wielkość zamówienia może ulec zwiększeniu/zmniejszeniu w przypadku
uzyskania pozyskania większej puli środków finansowych na przedmiotowe zamówienie w projekcie.
2) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 26 sierpnia 2020 r.
–

Termin złożenia oferty na zapytanie ofertowe do: 10.08.2020 r. do godz. 12:00 ;

–

Sposób oraz miejsce złożenia: drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan) na
adres e-mail: sekretariat@pcpr.elk.pl
lub pisemnie za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk.

3) Oferty muszą zawierać cenę brutto zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
zapytania.
4) Złożone oferty muszą być ważne przez okres od dnia ich przesłania do 26 sierpnia 2020.
Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w
okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych
cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

5) Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryterium: 100% - cena.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że fakt przesłania ofert cenowych będących odpowiedzią na zapytanie
ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia z jednym z Oferentów umowy.
–

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty oraz informuje,
że skontaktuje się tylko z wybraną ofertą.

–

Wykonawca składając ofertę poświadcza, że rozumie treść zapytania ofertowego i nie wnosi zastrzeżeń.

–

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

–

Ewelina Monika Gronek-Iwaszko, Kierownik działu ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie, tel. 87 621 15 50.

6) Sposób przygotowania oferty, wymagane dokumenty i oświadczenia:
–

oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania;

–

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem
terminu składania ofert, informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego
zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano niniejsze zapytanie ofertowe,
8) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do
uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych ofert lub wymaganych dokumentów.
9) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o tym za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu ofertowym.
10) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony
prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, - Zamawiający nie
dopuszcza częściowego składania ofert,- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11) Zamówienie obejmuje również transport przedmiotu zamówienia, wniesienie do pomieszczeń
wskazanych przez Zamawiającego. Powyższe odbywać się będzie na własny koszt i ryzyko Wykonawcy.
DYREKTOR PCPR W EŁKU
IWONA NOWAKOWSKA

Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w
okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych
cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

