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Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 

1. Zama3viajt}cy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 
ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 

Regon: 750196838 
NIP: 8341593519 
Tel./fax (046) 837 03 44 
e-mail: pcprlo3vicz(5)wp.pl 

zaprasza do złożenia oferty na: 

2. Przedmiot zamówienia: 

dostawa paczek bytowych (żywnościowych) dla rodzin zastępczych zgodnie z założeniami 
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu „Rodzina z przyszłością" 
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś 
priory tetowa I X , Działanie 1X.2, Poddziałanie I X . 2 . 1 . 
C P V - 15800000-6 - różne artykuły spożywcze 
C P V - 15400000-2 - oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne 
C P V - 15210000-3 - ryby przetworzone i konserwowe 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa paczek bytowych z artykułami spożywczymi 
przeznaczonych dla rodzin zastępczych z terenu powiatu łowickiego. 

2) Zamawiające wymaga od wykonawcy przygotowania, zapakowania i dostarczenia 77 
paczek bitowych (żywnościowych) wg Załącznika nr 1 stanowiącego zestawienie 
ilościowo-jakościowe jednej paczki. Paczka powinna być spakowana w odpowiedniej 
liczbie wytrzymałych toreb z motywem świątecznym (bożonarodzeniowym), które 
zapewnią możliwość ich transportu. Koszt pakowania (toreb) musi być wliczony w cenę 
paczki, nie może być oddzielną pozycją na fakturze. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości paczek o 2 szt. 
4) Wszystkie produkty powinny spełniać wymogi polskich norm obowiązujących w danym 

zakresie. Opakowania produktów muszą być fabrycznie zamknięte, nieuszkodzone i nie 
mogą nosić żadnych znamion używania. Każde opakowanie musi zawierać następujące 
dane: nazwę produktu, termin przydatności, wykaz składników, warunki 
przechowywania. 



5) Ofertowana przez Wykonawcę gramatura produktów spożywczych nie może być 
mniejsza od gramatury określonej przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do zapytania 
ofertowego. 

6) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w ramach zawartej umowy artykułów jak 
najlepszej jakości, o tenninie przydatności do spożycia nie krótszym niż do końca lutego 
2()22r. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego komisyjnego sprawdzenia 
dostarczonych paczek w dniu dostawy pod względem zgodności asortymentu, wagi oraz 
terminu przydatności do spożycia. W przypadku stwierdzenia niezgodności towar będzie 
podlegał wymianie lub uzupełnieniu w ciągu 2 dni od chwili stwierdzenia. 

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w 
czasie transportu. 

8) Wykonawca jest zobow iązany do dostarczenia paczek własnym transportem i na własny 
koszt, do siedziby Zamawiającego oraz rozładowania i wniesienia paczek na wskazane 
przez przedstawiciela Zamawiającego miejsce, własnym staraniem i na własny koszt. 

9) Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawców. 

4. Czas realizacji zamówienia - do 10.12.2021 r. 

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

6. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Dla udokumentowania spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu przez 
Wykonawcę Zamawiający żąda oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu (załącznik nr 1 do formularza ofertowego). Dokument jest składany w 
oryginale. 

Z możliwości w> konania zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wy konującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy polegające w 
szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający składa wraz z ofertą 
załącznik nr 2 do formularza ofertowego. 



7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

1) Osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
Małgorzata Janicka, tel. 726 545 445 

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem zasady pisemności. 
3) Adres, nr telefonu i faksu oraz adres strony e-mail są wskazane w pkt. 1. 

8. Termin składania ofert: 
Termin składania ofert upływa w dniu 29 listopada 202Ir. o godz. 9.00. 
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. 

9. Kryteria wyboru oferty: 
Kryteriami decydującymi o wyborze oferty będą: 

1) cena - 100 % 
ilość punktów przyznanych danej ofercie będzie wyliczana według następującego 
wzoru: 

najniższa oferowana cena brutto 
X 100 pkt. 

cena z oferty badanej 
Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wynosi 100 pkt. 

Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę ofertową brutto. 
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

10. Warunki gwarancji: termin ważności 
11. Warunki serwisu: nie dotyczy 
12. Warunki transportu: dostawa własnym transportem i na własny koszt 
13. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli 

wymagana jest fornia pisemna umowy): Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 
14. Sposób i miejsce przygotowania i złożenia oferty: 

1) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. 
2) Każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez 

osobę uprawnioną do podpisywania oferty. 
3) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty może złożyć tylko jedną ofertę, w której 

musi być zaoferowana tylko jedna cena. 
4) oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5) w formularzu ofertowym należy wskazać: cenę oferty netto oraz brutto. 
6) ceny powinny być podane cyfrą i słownie. 
7) ofertę należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera (liczy się data 

i godzina dostarczenia oferty do P C P R w Łowiczu, nie zaś data stempla pocztowego) 
w zaklejonej kopercie z zamieszczoną nazwą i adresem oferenta oraz adnotacją „Nie 
otwierać do dnia 29 listopada do godz. 9.00. Dostawa paczek bytowych dla rodzin 
zastępczych w ramach projektu „Rodzina z przyszłością". 

8) Za ważną uznaje się ofertę, która została zarejestrowana w sekretariacie P C P R w 
terminie wskazanym powyżej. 

9) Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia oferty. 

15. Miejsce złożenia oferty: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, 



ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz, stanowisko podawcze 

Z upoważnienia 
Dyrektora ^ C P R w Łowiczu 

mgr- Mailorzafa Janicka 

Łowicz, dnia 22 listopada 202Ir. 

Załączniki: 
1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. 
2. Zestawienie ilościowo-asortymentowe jednej paczki - Załącznik Nr 2 do zapytania 

ofertowego 
3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału - Załącznik Nr 1 do formularza 

ofertowego. 
4. Wzór oświadczenia o braku powiązań - Załącznik nr 2 do formularza ofertowego 
5. Wór umowy - Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego 


