
 

PZ.0601.1.2020 
Środa Wielkopolska, 13.07.2020 r. 

 
Zapytanie ofertowe nr 4/ 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  
wyposażenia miejsca kwarantanny: 
Przedmiot zamówienia: 
- szafa typu komandor o wymiarach w cm: wys. 225 x szer. 515 x gł. 85 

 
Miejsce dostawy zamówienia: teren powiatu średzkiego zgodnie ze wskazaniem przez 
Zamawiającego. 
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 lub 
ofertę należy dostarczyć  do siedziby Zamawiającego, liczy się data i godzina wpływu do siedziby 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej ul. Szkolna 2,  63-000 Środa 
Wielkopolska pokój 205. 
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.  
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia: min. 24 miesiące 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że fakt przesłania/dostarczenia 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. 

 
 
/-/ Bernadeta Staszak – Dyrektor PCPR 
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