Wolsztyn, 16-03-2017
ZAPYTANIE OFERTOWE 02/2017 – wyposażenie mieszkania
w ramach projektu „NOWE HORYZONTY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Wolsztynie zwraca się o przedstawienie ofert
na dostarczenie wyposażenia do mieszkania chronionego, w tym: mebli pokojowych i kuchennych,
sprzętu AGD i RTV, przedmiotów codziennego użytku.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu „NOWE HORYZONTY” realizowanego
w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne Programu Operacyjnego Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przez Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe udzielane zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz nie podlega
przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
I. Zamawiający:
Powiat Wolsztyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn, ul. 5-tego Stycznia 5
NIP 923 154 7387
REGON 411141745
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Dostarczenie wyposażenia do mieszkania chronionego w postaci:
a) Zestawu mebli stanowiących wyposażenie 3 pokoi (stół kuchenny, krzesła, biurka, łóżka
z materacem, szafy, komody, stoliki nocne, szafka RTV).
b) Zestawu mebli kuchennych (szafka stojąca pod zlew, szafka stojąca narożnikowa, szafka
stojąca, szafka wisząca z ociekaczem, szafka wisząca nad okap, szafka wisząca otwarta, blat
kuchenny, listwy i cokoły, zlew).
W załączniku podstawiono proponowane wymiary mebli (istnieje możliwość własnej aranżacji
pomieszczenia, wymiary pomieszczenia 180 cm x 145 cm, ponadto Zamawiający dostarczy
sprzęt AGD o wymiarach: kuchnia elektryczna szer. 60 cm, lodówka 60 cm). Istnieje możliwość
dokonania wizji lokalnej i dokonania własnych pomiarów.
c) Sprzętu AGD i RTV (odkurzacz, pralka, lodówka, kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny,
żelazko + deska do prasowania, zestaw komputerowy/ laptop, urządzenie wielofunkcyjne,
telewizor, radio).
d) Przedmiotów wyposażenia wnętrz oraz użytku codziennego (dywany, lampy, zestaw
garnków, serwis obiadowy, sztućce, kosz na pranie, lustro).
2. Szczegółowe parametry, wymagania sprzętowe i wymiary podano w formularzach
ofertowych stanowiących załącznik do niniejszego zapytania.
W celu umożliwienia oceny ofert niezbędne jest dołączenie wizualizacji oferowanych
przedmiotów w formie zdjęć/ wydruków/ ulotek.
3. Oferta wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej www.pcpr.powiatwolsztyn.pl
III. Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający dokona zakupów w okresie marzec / kwiecień 2017 z zastrzeżeniem iż końcowy termin
dostawy to 30 kwietnia 2017
Miejsce dostawy: Mieszkanie chronione usytuowane w Wolsztynie (64-200), ul. Poniatowskiego 7/9

IV. Warunki udziału w postepowaniu oraz Ocena ofert:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru tylko części oferowanych mebli/ sprzętu/
przedmiotów od poszczególnych oferentów.
3. Wybierając dostawcę Zamawiający bierze pod uwagę: cenę, a także: oferowane rabaty, termin
realizacji, formę i koszty dostawy oraz montażu.
V. Termin i sposób złożenia oferty:
1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej, przygotowana w sposób czytelny, wyłącznie
na drukach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania. Do oferty należy
załączyć wizualizację oferowanych przedmiotów w formie zdjęć/ wydruków/ ulotek.
2. Ofert musi być opatrzona pieczęcią i podpisem, w przypadku przesyłania drogą elektroniczna
wyłącznie w formie skanu z podpisem.
3. Dokumenty można złożyć na pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej bądź osobiście do dnia
24 marca 2017r. (włącznie) w biurze projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
pok.14 64-200 Wolsztyn, ul. 5-tego Stycznia 5 (do godz. 15:00) lub e-mailem na adres
nowehoryzonty@powiatwolsztyn.pl
Dokumenty które wpłyną do Biura Projektu po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę.
4. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zapytanie ofertowe 02/2017–
wyposażenie mieszkania”, a przesyłając drogą elektroniczną powyższy zapis należy zamieścić
w tytule @.
5. Oferta powinna być wiążąca przez okres min. 30 dni kalendarzowych licząc od ostatniego dnia
terminu składania ofert.
6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w dwóch wariantach, z zastrzeżeniem, iż wariant drugi
dotyczy przedmiotu np. o innych właściwościach/ innego producenta. Niedopuszczalne jest
wskazanie wariantu drugiego jako różnej ceny tego samego przedmiotu/ sprzętu.
7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
VI. Załączniki:


Załącznik 1



Załącznik 2



Załącznik 3



Załącznik 4

FORMULARZ OFERTOWY DO PROJEKTU „NOWE HORYZONTY”,
CZĘŚĆ: MEBLE POKOJOWE
FORMULARZ OFERTOWY DO PROJEKTU „NOWE HORYZONTY”,
CZĘŚĆ: MEBLE KUCHENNE
FORMULARZ OFERTOWY DO PROJEKTU „NOWE HORYZONTY”,
CZĘŚĆ: WYPOSAŻENIE WNĘTRZA
FORMULARZ OFERTOWY DO PROJEKTU „NOWE HORYZONTY”,
CZĘŚĆ: SPRZĘT AGD I RTV

W przypadku pytań dotyczących zapytania kontaktować się z:
Anna Białek, tel. 68 384 56 13 lub email nowehoryzonty@powiatwolsztyn.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

