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Zapytanie ofertowe na dostawę i transport sprzętu RTV i AGD dla Domu Pomocy 

Społecznej w Brzezinach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Suliszewie nr 05/08/2021/PFRON 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie w ramach rozeznania rynku 

zaprasza do przesłania swoich ofert. 

1. Informacje o Zamawiającym  

1) Dane teleadresowe Zamawiającego: Powiat Choszczeński / 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie ul. Bolesława 

Chrobrego 27a, 73 – 200 Choszczno, tel./fax. 095 765 25 78,  

adres e-mail: sekretariat@pcprchoszczno.pl 

2) Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami:  

Panią Anitę Łubkowską-Klejna: Tel. 95 765 25 78,  

e-mail: alubkowskaklejna@pcprchoszczno.pl  

3) Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych 

warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu  

tj.: pn - pt: 7.30 – 15.30. 

4) Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

2. Opis zakresu usługi 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i transport sprzętu RTV i AGD 

dla Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach oraz Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie finansowanych ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach Programu „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- moduł IV. 

2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i transport następującego 

sprzętu: 

a. Pralka wolnostojąca 4 szt.; 

b. suszarka wolnostojąca 4 szt.; 

c. witryna chłodnicza 1 szt.; 

d. laptop 4 szt.; 

e. rzutnik 1 szt.. 

3) Specyfikację sprzętu przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego 

zapytania. 

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
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5) Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 10.12.2021 r. 

6) Miejsce realizacji: Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach i Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie- dostawa w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego 

3. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji obejmującej wady produktu 

wynikające z przyczyn produkcyjnych; 

2) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz 

należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem,  

dobrą jakością i właściwą organizacją; 

3) udzielenia gwarancji obowiązywania oferty do 31.10.2021 r. 

4. Dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty: 

Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała wypełniony i podpisany przez 

Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszego zapytania. 

5. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert 

1) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu kryterium najniższej 

ceny - 100%. 

2) Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić 

cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu 

zamówienia. 

3) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą –  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. 

4) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

5) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać 

się będą w złotych polskich. 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1) Oferty prosimy przesłać na adres e-mail: 

sekretariat@pcprchoszczno.pl do dnia 18.08.2021 r. 

2) Ofertę należy: 

a. wysłać jako załącznik wiadomości w formacie pdf jako skan 

dokumentów; 

b. w temacie wiadomości wpisać:  „Oferta na dostawę  

i transport sprzętu RTV i AGD” 

3) Ofertę należy przygotować w formie pisemnej i czytelnie podpisanej 

przez Wykonawcę. 

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i 

złożeniem oferty. 

5) Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną przez 

Zamawiającego odrzucone bez otwierania. 
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7. Ogłoszenie wyników 

1) Z wyboru oferty zostanie sporządzony protokół. 

2) Zamawiający opublikuje na stronie internetowej 

https://pcprchoszczno.pl/  wynik wyboru. 

3) Do ważności postępowania wystarczy złożenie jednej oferty. 

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji 

zadania bez podania przyczyny. 

Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy  

Rodzinie w Choszcznie 

Monika Rodykow 


