
                                                                                                  Lipno, dnia 30.10.2018r.

                                                                                                                                                                      

      
ROZEZNANIE CENOWE

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Lipnie,  ul.  Mickiewicza  58,  87  –  600  Lipno
 w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum II”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Kujawsko –  Pomorskiego  na  lata  2014-2020,  Oś  priorytetowa 9  Solidarne
Społeczeństwo,  Działanie  9.3  Rozwój  usług  zdrowotnych
 i  społecznych,  Poddziałanie  9.3.2  Rozwój  usług  społecznych zaprasza  do złożenia  oferty
cenowej  na  zakup  i  dostawę komputera  stacjonarnego,  dysku  przenośnego  –
zewnętrznego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz telefonu z faksem. 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie ul. Mickiewicza 58, 87 – 600 Lipno.
NIP 4660164394

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 odrębne części zamówienia:
 a) część zamówienia nr 1 
Zakup  i  dostawa  komputera  stacjonarnego  z  oprogramowaniem  i  monitorem  do
Powiatowego  Centrum Pomocy  Rodzinie  w Lipnie,  którego szczegółowy  opis  przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 1 .
b) część zamówienia nr 2
Zakup  i  dostawa  1  szt.  dysku  przenośnego  –  zewnętrznego  do  Powiatowego  Centrum
Pomocy  Rodzinie  w  Lipnie,  którego  szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  stanowi
załącznik nr 1 c)
c) część zamówienia nr 3
Zakup  i  dostawa  1  szt.  urządzenia  wielofunkcyjnego  do  Powiatowego  Centrum  Pomocy
Rodzinie w Lipnie, którego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1
d) część zamówienia nr 4
Zakup i  dostawa 1  szt.  telefonu z faksem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Lipnie, którego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1



3. Termin realizacji zamówienia:

Zakup  i  dostawa  na  zakup  i  dostawę komputera  stacjonarnego,  dysku  przenośnego  –
zewnętrznego,  urządzenia  wielofunkcyjnego  oraz  telefonu  z  faksem  na  potrzeby
Zamawiającego nastąpi w miesiącu listopadzie 2018r. 

4. Warunki udziału w postepowaniu : 

1. Zamawiający  zastrzega,  że  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wyłącznie
podmioty  ekonomii  społecznej.  Podmiot  ekonomii  społecznej”  należy  rozumieć
zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć  
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  i  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020, tj.:

1) przedsiębiorstwo  społeczne,  w  tym  spółdzielnia  socjalna,  o  której  mowa  w
ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, 
z późn. zm.);

2) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

a) CIS i KIS;
b) ZAZ i  WTZ,  o  których  mowa w ustawie  z  dnia  27  sierpnia  1997 r.  

o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób
niepełnosprawnych;

3) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art.  3 ust. 3 pkt 1
ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku  publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);

4) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego
bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel  społeczny jest  racją bytu
działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:

a) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące
działalność  gospodarczą,  z  której  zyski  wspierają  realizację  celów
statutowych;

b) spółdzielnie,  których  celem  jest  zatrudnienie  tj.  spółdzielnie  pracy,
inwalidów  i niewidomych,  działające  w  oparciu  o  ustawę  z  dnia  16
września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn.
zm.);



c) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora
publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Weryfikacja  statusu  Wykonawcy  odbędzie  się  na  podstawie  oświadczenia  Wykonawcy  
o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  aktualnego  dokumentu
potwierdzającego status Wykonawcy (np. statutu, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, 
z  którego wynika  posiadanie  ww.  statusu  itp.)  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące
przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający wymaga aby oferent – PES wykazał się posiadanym
doświadczeniem w zakresie świadczenia usług lub dostaw  odpowiadających swoim 
rodzajem usługom lub dostawom określonych treścią z opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatniego roku 
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonuje): min 3 usług/dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi 
zamówienia, tj. wykonał usługi polegające na dostawie komputera stacjonarnego.

4. Kryteria wyboru oferty: 

Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  który  zaoferuje  najniższą  cenę  brutto  za
wykonanie zamówienia. W cenie urządzenia należy uwzględnić koszt dostawy urządzenia.
 

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę w postaci załącznika do niniejszego rozeznania cenowego (formularz ofertowy) należy
złożyć do dnia 07.11.2018 do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego – Powiatowe Centrum
Pomocy  Rodzinie  w  Lipnie  ul.  Mickiewicza  58,  87  –  600  Lipno,  pokój  nr  1 lub za
pośrednictwem poczty bądź e-mail na adres pcprlipno@wp.pl

 6.       Osoba upoważniona do kontaktu:  
        
  Katarzyna Łowicka 
  tel. /fax: 54 288 66 41                                                                                   
  e-mail: pcprlipno@wp.pl

7. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Lipnie.

Załączniki:

mailto:pcprlipno@wp.pl
mailto:pcprlipno@wp.pl


1. Szczegółowy opis zamówienia.
2. Formularz ofertowy  


