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Znak sprawy: PO.26.3.23.20 16 Kielce, dnia 06.10.20161'.

POWIATOWE Cj~L·.::.ti.UM
POMOCY RODZINIE

w Kielcach
ul. Wrzo!Jowa 44. 25-211 Kip.lr.e Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach rozeznania rynku zaprasza do
przedstawienia oferty cenowej na zakup i dostawę wraz z wniesieniem i ustawieniem sprzętu AGD do
mieszkań chronionych uruchamianych w ramach projektu "Myśląc o Rodzinie" realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do
wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych.

1. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-21 l Kielce
tel. 41 200 17 O l
Fax 4 I 2443749
dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 7'5 do 1515

.

2. Postanowienia ogólne:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ruruejszego zaproszenia przed terminem składania
ofert.
Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy, podpisanej przez strony po wybraniu
naj korzystniejszej oferty określającej zakres zamówienia oraz cenę.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest na zakup i dostawa wraz z wniesieniem i ustawieniem sprzętu AGD do
mieszkań chronionych uruchamianych w ramach projektu "Myśląc o Rodzinie" realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
dla EFS. Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do
wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych.

Szczegółowy wykaz sprzętu AGD został opisany w załączniku nr l do zaproszenia.

Dostarczony sprzęt winien być fabrycznie nowy oraz winien spełniać wszelkie wymogi przewidziane
obowiązującymi przepisami dla tego typu wyrobów.

Wykonawca udzieli gwarancji na zakupiony sprzęt na min 24 moce.

Wszelkie koszty związane realizacją zamówienia winny zawierać się w cenach jednostkowych
sprzedaży. Oferowana cena pokrywa wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania
zamówienia.

Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

4. Cel zamówienia:
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Celem zmówienia jest zakup sprzętu AGO niezbędnego do przystosowania mieszkań chronionych
uruchomionych w ramach projektu "Myśląc o Rodzinie" - rodzin wychowujących dzieci w kryzysie.

Tennin dostawy: maksymalnie 14 dni do dnia złożenia zamówienia.

5. Miejsce realizacji zamówienia:
Miejsce dostawy - Podzamcze 46, Gmina Chęciny. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy sprzętu
AGO w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, wniesienia do mieszkania i ustawienia oraz
usunięcia opakowań związanych zjego dostawą.

7. Warunki płatności:
l) Podstawą do uregulowania płatności za wykonaną usługę będzie Protokół zdawczo - odbiorczy
podpisany bez zastrzeżeń przez strony umowy.
2) Platność zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę po
należytym wykonaniu zamówienia i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę
prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. w terminie 21 dni od daty doręczenia.

8. Sposób porozumiewania się:
Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski
i zawiadomienia mogą być również przekazywane za pomocą telefaksu lub przesłane pocztą
tradycyjną lub pocztą kurierską.
- drogą elektroniczną na adres mail: pcpr.2.kielce(iiJgmail.com
- faksem na nr 413443749
- przesłane pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce pokój nr 36.

9. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:
- Dorota Gołebiowska, Lewandowska Danuta - tel. 600 286 695
- Redzia Nina - tel. 41 200 17 19
w godz. od 8:00 do 15:00

10. W ofercie prosimy o podanie:
- pełnej nazwy oferenta oraz dokładny adres, telefon, fax, mail.
- ceny jednostkowej brutto za poszczególny sprzęt oraz wartości brutto za całe zamówienie,
- datę sporządzenia oferty.

11. Termin składania ofert.
Oferty należy złożyć w terminie do 13.10.2016 •. do godz. 11°°.

afelia może zostać złożona:
- drogą elektroniczną na adres mail: pcpr.2.kielce(iiJgmail.com
- faksem na nr 41 3443749
- pocztą tradycyjną, pocztą kurierską lub złożona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce pokój nr 36.

12. Pozostałe informacje:
- Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
- Zamawiający zastrzega, iż w toku badania ofert, w przypadkach tego wymagających, będzie miał
prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści ofert, a
także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one
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złożone lub będą zawierać błędy. w szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień
od wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę.
- Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Oferentem, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z kilkoma Oferentami, których oferty zostały ocenione
najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający może przeznaczyć na
realizację zamówienia. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Oferent zobowiązany
jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji. Zamawiający do chwili
podpisania umowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie jego
prowadzenia, bez podawania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia. wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony
telefonicznie o wyborze jego oferty.
- Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie jest równoznaczne zjej wyborem.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy dostarczenia przez
Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego albo aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencj i działalności gospodarczej.

iniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek
roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi w związku z przygotowaniem odpowiedzi na niniejsze
zaproszen re.

\
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Załącznik nr ł do zapytania ofertowego 7.

dnia 06. ł 0.20 ł 6r

Cena Wartosć

Lp.
Przedmiot Charakterystyka przedmiotu

j.m. ilosć jednostkowa brutto
zamówienia zamówienia

brutto (5x6)

1 2 3 4 5 6 7
- ilość drzwi 2
- położenie zamrażalnika na
dole

Chłodziarko- - możliwość przełożenia
drzwil zamrażarka
- klasa energetyczna: A++ szt. 3

- zamrażarka 3 szuflady
- chłodziarka - 3 półki z
hartowanego szkła
- szerokość: 54-55 cm
- klasa efektywności

Kuchenka energetycznej A
- szerokość 60 cmgazowo- - zapalarka gazu w pokrętle2 elektryczna szt. '"

- zabezpieczenie
,)

z przeciwwypływowe gazupiekarnikiem - termoobieg
- rożen
- sposób załadunku od
przodu
- maksymalna prędkość
wirowania max 1200

3 Pralka obr/min szt. 3
- wielkość załadunku -
min. 6 kg
- klasa efektywności
energetycznej: A+++
- szerokość 60 cm

Razem


