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Kielce, dnia 22.09.2016r.

POMOCY R~:)Ijj';.i.NIE
w Kielcach

ul. Wrzosowa 44.25·211 Kip.lee
Zaproszenie do składania ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach rozeznania rynku zaprasza do
przedstawienia oferty cenowej na dostawę materiałów piśmiennych dla uczestników 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 Pomocy Rodzinie w Kielcach,
ul. Wrzosowa 44
25-21 l Kielce
tel. 41200 17 Ol
fax 413443749
Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. i5 -1515

•

2. Postanowienia ogólne:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany mniejszego zaproszenia przed terminem składania
ofert.
Zamówienie realizowane będzie na podstawie złożonego zamówienia.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów piśmiennych dla uczestników 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.

Zamówienie obejmuje 30 zestawów materiałów piśmiennych w skład których wchodzi:
I) teczka kartonowa, lakierowana, zamykana na gumkę, A4, 400 g/m",
2) notes w kratkę, format A4, papier offsetowy min. 90 g/m", 100 kartek, podkładka kartonowa,
klejenie górnej krawędzi,
3) długopis metalowy/aluminiowy, automatyczny możliwość wymiany wkładu, niebieski wkład.

4. Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest zakup materiałów piśmiennych na warsztaty umiejętności rodzicielskich.

5. Miejsce realizacji zamówienia: Centrum dla Rodzin w Kielcach przy ul. Okrzei 18 lok. 7.

6. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia.

7. Warunki płatności:
l) Podstawą do uregulowania płatności za dostawę materiałów piśmiennych będzie Protokół zdawczo
- odbiorczy podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę.
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2) Płatność 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@gmail.com
- faksem na nr 41 3443749
- 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:
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:
- Danuta Lewandowska, Dorota Gołębiowska - tel. 600286695
- Nina Rędzia - 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 jeden zestaw,
- datę sporządzenia oferty.

II. Termin składania ofert.
Oferty należy złożyć w terminie do 30.09.2016r do godz. 1100

•

Oferta może zostać złożona:
- drogą elektroniczną na adres mail: pcpr.2.kielce@gmail.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.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się zaproponowaną ceną.

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
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.
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Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie
http://www.pcpr.powiat.kieIce.pIlzamowienia. wybrany Wykonawca zostanie
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 ewidencji działalności gospodarczej.

internetowej
powiadomiony

Niniejsze 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
zaproszerue.


