
   

  

  

 

Włoszczowa, dn. 05 września 2022 r.  

Znak: PCPR-RPO-3610/8-13/22 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego 

wartość nie przekracza 130 000 zł na niżej opisany przedmiot zamówienia  

 

Projekt pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne 

i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 

 

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

  ul. Wiśniowa 10 

  29-100 Włoszczowa 

 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

 

„Zakup i dostawa aktywnego głośnika szerokopasmowego z akumulatorem  

i mikrofonem” 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do  niniejszego zapytania. 

 

 

II. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień: 7 dni od poinformowania 

potencjalnego Wykonawcy o wyborze jego oferty. 

 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu jakie musi spełniać Wykonawca i wymagane 

oświadczenia, dokumenty: 

 

Do realizacji zamówienia Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży:  

1. Oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

2. Oświadczenie, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia.  



3. Wymagane jest od Wykonawcy dołączenie do oferty dokumentu o wykonywaniu działalności 

gospodarczej tj.: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji                                                     

o działalności gospodarczej. 

 

IV. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście                                    

w siedzibie Zamawiającego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie  

ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa w pok. 207. Osoby do kontaktów z Wykonawcami: 

Jolanta Pękala, tel. 413944993 

 

V. Zawartość oferty: 

 

Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty: 

• ofertę Wykonawcy na załączonym  druku - „Formularz  ofertowy” 

• komplet wymaganych dokumentów.  

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: 

 

Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto. Cena ofertowa podana 

przez Wykonawcę nie podlega waloryzacji i nie może ulec zmianie.  

 

VII. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: 

• najniższa cena brutto – Cena-100%. 

 

 

VII. Forma, miejsce i termin złożenia oferty: 

 

1. Ofertę należy załączyć na druku - „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi dokumentami, 

poprzez platformę zakupową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie 

http://platformazakupowa.pl/pn/powiat_wloszczowa, do dnia 13.09.2022 r. do godz. 11.00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty. 

3. Oferta złożona po ww. terminie nie będzie rozpatrywana, 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem upływu do jej składania. 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania  Wykonawcy. 

 

 

VIII. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania: 

 

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w następujących przypadkach: 

1. Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa                   

w pkt. III. 

2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; 



3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć. 

 

 

IX. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na platformie zakupowej. 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1  

2. Wzór druku „Formularz ofertowy” – Załącznik nr 2 

3. Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3 

 

 

 

Zatwierdził: 

   Dyrektor  

Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie 

        /-/ Ilona Nowak  
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