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Kielce, dnia 22.09.20 16r.

ul. Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach rozeznania rynku zaprasza do
przedstawienia oferty cenowej na zorganizowanie pobytu dzieci w bawialni 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.

l. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach,
ul. Wrzosowa 44
25-21 l Kielce
tel. 41 200 17 O l
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 111111eJszegozaproszenia przed terminem składania
ofert.
Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy, podpisanej przez strony po wybraniu
najkorzystniejszej oferty określającej zakres zamówienia oraz cenę.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pobytu dzieci w bawialni 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:
l) zapewnienie dzieciom opieki w trakcie pobytu w "Bawialni",
2) umożliwienie dostępu do wszystkich zabawek oraz atrakcji jakie zapewnia "Bawialnia",
3) oznaczenie miejsca realizacji usługi w sposób zgodny z Podręcznikiem wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,
4) prowadzenie dokumentacji fotograficznej przebiegu pobytu dzieci w bawialni w postaci zapisu
fotograficznego - podczas każdego pobytu min. 10 zdjęć. Dokumentacja zostanie przekazana
Zamawiającemu w wersji papierowej.

4. Cel usługi:
Celem usługi jest zapewnienie dzieciom pobytu w bawialni w trakcie gdy rodzice będą uczestniczyli
w warsztatach, grupach wsparcia, szkoleniach.

5. Miejsce realizacji zamówienia: Kielce w odległości 111e większej niż 1,5 km od
ul. Okrzei 18.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska •
Europejski Fundusz Społeczny

6. Termin realizacji usługi:
Usługa realizowana będzie w terminie od dnia podpisania umowy do marca 20 l7r.
Zamawiający zaplanował, że w terminie obowiązywania umowy będzie zorganizowany pobyt dzieci
14 razy po 2 godziny dla maksymalnie 30 dzieci.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konkretnym terminie realizacji usługi oraz o ilości dzieci nie
później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją.

7. Warunki płatności:
l) Podstawą do uregulowania płatności za wykonaną usługę będzie Protokół zdawczo - odbiorczy
podpisany bez zastrzeżeń przez strony umowy.
2) Płatność zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę po
należytym wykonaniu usługi i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę
prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, w terminie 21 dni od daty doręczenia. Rozliczenie
następować będzie miesięcznie na koniec każdego miesiąca.
3) Wysokość wynagrodzenia ustalana będzie według następującej metodologii: cena pobytu x ilość
godzin x liczba dzieci.

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:
- Danuta Lewandowska, Dorota Gołębiowska - tel. 600286695
- Nina Redzia - 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 godzinę pobytu jednego dziecka w bawialni,
- datę sporządzenia oferty.

Zaproponowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją usługi.

11. Termin składania ofert.
Oferty należy złożyć w terminie do 30.09.20l6r 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.
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- 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.

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 z jej 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.

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
zaproszenie.


