
                

Projekt pn." 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 w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym" 

 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 30.07.2020r. 

PCPR.252.2.2.2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 

I. Informacje ogólne: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 
Nowe Miasto Lubawskie zaprasza do składania ofert na dostawę maseczek ochronnych, rękawic 
ochronnych jednorazowych nitrylowych i płynu do dezynfekcji rąk i skóry w ramach projektu pn.: 
"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" zgodnie z 
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku (Dz. U. 2020 poz. 374 z późniejszymi zmianami)                      
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznych 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.   

Kod zamówienia CPN: 18143000-3 (Akcesoria ochronne). 

I. Dane zamawiającego: 
  
Powiat Nowomiejski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Grunwaldzka 3  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie 
NIP: 877-13-40-962 
 
II. Przedmiot zamówienia:  
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa maseczek ochronnych, rękawic ochronnych jednorazowych 
nitrylowych i płynu do dezynfekcji rąk i skóry, w związku z realizacją projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn." Wsparcie dzieci umieszczonych             
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". 
 
III. Termin realizacji zamówienia:   Do 20 sierpnia 2020 roku. 
 
IV. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 
 
      Oferta powinna składać się z: 

a) wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego - załącznik nr 1; 
b) wypełnionego i podpisanego formularza cenowego - załącznik nr 2; 



c) podpisanej klauzuli informacyjnej- załącznik nr 3; 
d) wypełnionego i podpisanego oświadczenia - załącznik nr 4; 
e) oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania i zaciągania 

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  
f) ofertę można złożyć od dnia 01.08.2020r. do dnia 07.08.2020r. do godziny 12:00 w punkcie 

Informacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,                
ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii - OFERTA 
COVID-19;  

g) ofertę można złożyć osobiście, faksem pod nr 564743196 lub przesłać na adres e-mail: 
sekretariat@pcprnml.pl (wykonawca dowolnie wybiera jedną z trzech form);         

h) oferty złożone po terminie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane; 
i)  umowa zostanie zawarta z oferentem, który złoży prawidłową pod kątem formalno-prawnym 

i najkorzystniejszą cenowo ofertę; 
j) wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pracownik Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim - Pan Marcin Karczewski,               
tel. (56)4743196, e-mail: marcin.karczewski@pcprnml.pl. 
 

V. Warunki płatności:  
a) podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę 

protokół odbioru, stwierdzający przez strony należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, 
stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania; 

b) warunek płatności stanowi prawidłowo wystawiona faktura VAT z 14-dniowym terminem 
płatności. 

 
VI. Dodatkowe informacje: 

a) wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt do siedziby 
Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,            
ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie; 

b) wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej 1 dzień roboczy 
wcześniej o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia; 

c) wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu 
przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie; 

d) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny; 

e) przedmiot, o którym mowa w zapytaniu, powinien posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz 
wydajność. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, I gatunku, fabrycznie zapakowany 
i wolny od wad; 

f) w przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych dostawy z zapytaniem 
ofertowym i/lub z ofertą Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego 
przedmiotu zamówienia na wolny od wad, a w przypadku braków ilościowych - do 
dostarczenia różnicy wynikającej z zapytania ofertowego i oferty Wykonawcy i faktycznie 
zrealizowanej dostawy w terminie ustalonym przez Zamawiającego; 

g) wszystkie artykuły powinny posiadać ozankowania/ulotki informacyjne w języku polskim 
informujące o produkcie, dacie produkcji, sposobie użycia i wszystkie informacje niezbędne 
do prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia; 

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru propozycji cenowej, odwołania 
postępowania lub jego zamknięcia bez dokonania wyboru którejkolwiek oferty. 

 
 
 
 



VII. Załączniki: 
 
 - Formularz ofertowy - załącznik nr 1; 
 - Formularz cenowy/ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2; 
 - RODO - informacja - załącznik nr 3; 
 - Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 4; 

 
 
 
 
 

 


