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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej                  Limanowa, 2 sierpnia 2021 r. 

ul. Józefa Marka 9 

34-600 Limanowa  

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania 

ofertowego na: 
 

 „Dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, produktów do pielęgnacji ciała, 

przyrządów pomiarowych, akcesoriów ochronnych, dodatków odzieżowych, produktów 

leczniczych  do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”. 

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

− środka do dezynfekcji powierzchni –100 pojemników po 5 litrów, 

− środka do dezynfekcji ciała - 100 pojemników po 5 litrów, 

− mydła antybakteryjnego w płynie - 200 sztuk  po 500 ml, 

− aparatu do pomiaru ciśnienia krwi (ciśnieniomierz) - 100 sztuk, 

− termometru bezdotykowego - 100 sztuk, 

− pulsoksymetru - 100 sztuk, 

− pianki myjąco pielęgnującej - 400 sztuk po 500 ml, 

− szamponu w piance do mycia włosów-  500 sztuk po 200ml, 

− chusteczek nawilżających do ciała - 500 opakowań po 80 sztuk, 

− emulsji do ciała - 500 sztuk po 500 ml, 

− rękawic do mycia ciała-  100 opakowań po 50 sztuk, 

− maseczek chirurgicznych jednorazowych -  100 opakowań po 50 sztuk, 

− rękawiczek jednorazowych nitrylowych-  100 opakowań po 100 sztuk, 

− maści przeciwbólowej -  200 sztuk po 100g, 

− płynu przeciw odleżynom 200 sztuk po 250 ml, 

 

Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać przedstawionej specyfikacji stanowiącej załącznik 

nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

CPV:  

33631600-8– środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 

33711600-3 preparaty i artykuły do włosów  

331410000 jednorazowe, niechemicznie artykuły medyczne i hematologiczne  

18143000-3 akcesoria ochronne  

18424300-0 dodatki odzieżowe 

38423100-7 ciśnieniomierz  

38412000-6 termometr bezdotykowy 

33661200-3 produkty lecznicze 

33190000-8 (pulsoksymetr) 

33700000-7 produkty do pielęgnacji ciała  

 

II. Główne warunki udziału w postępowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
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jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz którzy spełniają warunki 

dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

2. W postępowaniu może wziąć  udział wykonawca, który zaoferuje produkt zgodny z 

opisem przedmiotu zamówienia.  

3. Przedmiot zamówienia winien być dopuszczony do obrotu i sprzedaży, posiadać atesty, 

spełniać wszystkie normy i warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. ustawą 

z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych, ustawą z dnia 20 maja 2010 

r. o wyrobach medycznych, ustawą z dnia 9 października o produktach biobójczych). 

4. Wykonawca  dostarczy nowy towar, pochodzący z bieżącej produkcji. 

5. Wykonawca wyda karty gwarancyjne do zakupionej aparatury pomiarowej tj. 

pulsoksymetrów, termometrów bezdotykowych, aparatów do pomiaru ciśnienia. 

6.  Termin ważności/termin przydatności zamawianych produktów (z wyłączeniem 

aparatury pomiarowej oraz środka do dezynfekcji powierzchni i ciała) nie będzie krótszy 

niż 12 miesięcy. 

7. Zamawiający zamierza zakupić liczbę sztuk jak w opisie. Natomiast w zależności od 

ceny złożonej oferty, liczba sztuk produktów, przyrządów może się zmniejszyć lub 

zwiększyć +/- 20% całości zamówienia dla każdego zadania częściowego. 

8. Produkty powinny być dostarczone do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Limanowej oraz rozładowane na koszt Wykonawcy. Koszty te powinny być 

uwzględnione w ofercie. 

9. Zamawiający odrzuci oferty w przypadku, gdy treść oferty nie odpowiada treści 

ogłoszenia o zamówieniu, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawiera rażąco niską cenę 

w stosunku do przedmiotu zamówienia bądź w innych przypadkach określonych 

przepisami prawa. 

10. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i 

budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z 

odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie 

zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę 

wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze 

złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

11. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może poprawić w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty 

− niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

12. Zamawiający zastrzega, iż w toku badania ofert, w przypadkach tego wymagających i 

dopuszczanych przepisami prawa, będzie miał prawo żądać wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych dokumentów i treści ofert, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia 

dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierały błędy. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie bez podawania przyczyny. 

14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, o 

wartości poniżej 130 000 złotych realizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Limanowej wprowadzonym Zarządzeniem nr 57/20 Dyrektora Powiatowego 



 

 Znak sprawy: PCPR-271-3/21                                                                                       

 - 3 - 

Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej z dnia 29 grudnia 2020 r.,  zastosowanie mają 

zapisy ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

 

III. Przygotowanie oferty: 

Ofertę należy: 

a) złożyć w formie pisemnej na Załączniku nr 2 - Formularzu Oferty - osobiście pokój nr: 

138 do dnia 11 sierpnia 2021r. do godz. 15.15 w siedzibie Zamawiającego, drogą 

pocztową lub elektroniczną za pomocą platformy e-puap (potwierdzony podpisem 

kwalifikowanym), O przyjęciu oferty do rozpatrzenia decyduje data jej wpływu do 

Zamawiającego, nie stempla pocztowego,  

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: 

Zapytanie ofertowe na: Dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, produktów 

do pielęgnacji ciała, przyrządów pomiarowych, akcesoriów ochronnych, dodatków 

odzieżowych, produktów leczniczych  do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Limanowej” znak sprawy PCPR-271-3/21. 

 

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań częściowych.  

Treść oferty musi odpowiadać specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem zawartym  

w specyfikacji. 

 

Sposób obliczenia ceny oferty: Cenę łączną należy podać w „Formularzu Oferty” stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania w Złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku. 

Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania oraz obejmować 

koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia w tym 

koszty związane z dostawą. 

 

IV. Kontakt z wykonawcą:  

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

 Dorota Leśniak (18) 33-37-825 

 

V. Kryterium wyboru oferty: 

Cena - 100 % 

 

VI.  Inne wymagania zamawiającego 

- brak 

 

VII. Termin realizacji:  

Termin wykonania zamówienia: 30 dni  od dnia podpisania umowy. 

 

VIII. Załączniki: 

Załącznikami do niniejszego zapytania są: 

1) Załącznik nr 1–specyfikacja 

2) Załącznik nr 2 – formularz oferty 

3) Załącznik nr 3 – wzór umowy 


