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Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

z dnia 18.04.2014 

PCPR.II.26.3. 2022 Łowicz dn. 20.01.2022 r. 

Zapytanie o cenę 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku 
zaprasza do przedłożenia oferty cenowej na: 

Odkurzacz do biura -1 szt. 

Przedstawiona oferta cenowa będzie podstawą do oszacowania wartości zamówienia. 

2. Wykonawca ma zagwarantować i zapewnić: 

- termin realizacji zamówienia luty 2022 r. 
- dostarczenie na własny koszt zamówionego sprzętu do siedziby PCPR w Łowiczu, 

ul. Podrzeczna 30, 
- wystawić fakturę za zakupiony sprzęt po dostarczeniu go do siedziby PCPR 

w Łowiczu, uL Podrzeczna 30 z 14 dniowym terminem płatności, 
- sprzęt ma być fabrycznie nowy w oryginalny opakowaniu obiety swarancia na 

minimum 24 miesiące i zgodny ze specyfikacją z załącznika nr 1. 

3. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawców 
poza: 
Korzystania z usług firm transportowych w celu dostarczenia zamówionego urządzenia 
do siedziby PCPR w Łowiczu, uL Podrzeczna 30 

4. Termin wykonania zamówienia: luty 2022 roku. 

Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny - kalkulacji kosztów: 

1. drogą elektroniczną na adres: pcprslawek@o2.pł 
2. faxemnanr:46 837 03 44 
3. drogą pocztową, kurierską lub złożoną osobiście na adres: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Podrzeczna 30 
99-400 Łowicz 
do dnia 30 stycznia 2022 r. 

Bliższych informacji udziela: 
P. Sławomir Urbański - pracownik PCPR w Łowiczu 
pod nr teł. 46 830 01 77 kom. 509963143 
P. Justyna Haczykowska-Kotlarska- pracownik PCPR w Łowiczu 
pod nr teł. 46 837 03 44 
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