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Środa Wielkopolska, 13.07.2020 r. 

 
Zapytanie ofertowe nr 2/ PZ.0601.1.2020 

Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, jako realizujący 
projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”  
o nr WND-POWER.02.08.00-00-0107/20 zaprasza do złożenia ofert na dostawę  
środków ochrony indywidualnej. 
Przedmiot zamówienia: 
-maseczki ochronne jednorazowe  -1180 szt. 
-rękawiczki jednorazowe lateksowe - 6000 szt., rozmiar M i L 
-płyn dezynfekcyjny do rąk - 121 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 w przypadku uzyskania  
pozyskania większej puli  środków finansowych na przedmiotowe zamówienie  w projekcie. 
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 28 sierpnia 2020 r. 
Odpowiedź w postaci oferty cenowej Zamawiający przyjmuje w nieprzekraczalnym terminie  
do 20 lipca 2020 r., do godz. 10:00, drogą elektroniczną na adres: sekretariat@srodawlkp.epcpr.pl. 
Oferty muszą zawierać cenę brutto zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 
do zapytania. Złożone oferty muszą być ważne przez okres od dnia ich przesłania do 28 sierpnia 
2020. W tym terminie Zamawiający może zawrzeć umowę w przedmiocie zapytania ofertowego  
w oparciu o ceny zaproponowane w wybranej ofercie.  
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, 
nawet jeśli jego oferta okaże się najkorzystniejsza.  
 
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 EURO, o której mowa w art. 4 pkt 8 ww. ustawy. 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty oraz informuje, że 
skontaktuje się tylko z wybranymi Oferentami. Wykonawca składając ofertę poświadcza, że rozumie 
treść zapytania ofertowego i nie wnosi zastrzeżeń. 
 
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Bernadeta Staszak, dyrektor PCPR, tel. 61 287 06 40, 
wew. 102. 
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