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Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 15
Dyrektora P C P R w Ł o w i c z u
z dnia 18 kwietnia 2014r.

PCPR.V.26.2.ŁCWS.2.2019

ZAPYTANIE

OFERTOWE

o wartości szacunkowej przekraczającej 5.000 zl netto,
a nieprzekraczającej 30.000 euro netto
1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz
Regon:
NIP:
Tel./fax
e-mail:

750196838
834 159 35 19
(046) 837 03 44
DcprlowiczfSjwp.pl

zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia:
dostawa sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego w związku z realizacją projektu
„Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego" RPLD.09.02.01-10-F009/18-01

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w
ramach Osi Priorytetowej 09-IX Włączenie Społeczne, 02-1X2 „Usługi na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania 01-IX.2.1 „Usługi
społeczne i zdrowotne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
CPV 33196200-2- sprzęt dla osób niepełnosprawnych
CPV 33193000-9 - pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć sprzęt wspomagający i pielęgnacyjny w ilości i
o parametrach jak poniżej:
a) Łóżko z podnośnikiem/wy ciągiem regulowane elektrycznie - 10 szt. - regulacja wysokości
całego leża na pilota, regulacja kąta nachylenia oparcia i części udowej podnóżka na pilota,
pozycja antytrendelenburg, regulacja części łydkowej podnóżka manualna, wysięgnik i
barierki w standardzie, barierki opuszczane poniżej poziomu ramy leża, łóżko wyposażone
w materac, maksymalne obciążenie 175 kg.
b) Materac przeć i wod leży nowy z pompką - 10 szt. - materiał PCV, rozmiar 200x90xnie
mniej niż 6,5 cm, dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 125 kg,
c) Stolik do łóżka - 6 szt. - stolik składający się z dwóch blatów (mniejszy stały, większy
regulowany), szerokość: nie mniej niż 43 cm, długość: nie mniej niż 81 cm, wysokość: nie
mniej niż 65-94cm; maksymalne obciążenie 10 kg.
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d) Chodzik trzykołowy - 5 szt. - składana stalowa rama, regulacja wysokości uchwytów do
pchania (zakres od 85,5 do 97 cm), ergonomiczne uchwyty, 3 duże, pełne, bezobsiugowe
koła wykonane z gumy (przednie koło skrętne, tylne koła z hamulcami z możliwością
blokady), maksymalne obciążenie 110 kg, torba na zakupy, koszyk z tacką.
e) Balkonik czterokołowy / chodzik czterokołowy z siedziskiem - 5 szt. - składana rama
aluminiowa, hamulce z możliwością blokady, koła przednie z możliwością składania,
regulowana wysokość 80-92 cm, szerokość siedziska nie mniej niż 43 cm, wysokość
siedziska nie mniej niż 6lem, długość nie mniej niż 70 cm, ergonomiczne uchwyty,
maksymalne obciążenie nie mniej niż 130 kg, pas zabezpieczający w trakcie siedzenia,
uchwyt na kulę, torba zakupowa.
f) Balkonik pachowy wysoki czterokołowy - 5 szt. -konstrukcja składana, miękka i
regulowana na wysokości w zakresie od 108 do 157 cm podpórka barkowa, szerokość
siedziska od 50 cm, wysokość od 56 cm, szerokość całkowita od 56 cm, długość całkowita
od 76 cm, maksymalne obciążenie 120 kg.
g) Balkonik trzyfunkcyjny - 5 szt. - konstrukcja aluminiowa składana, stały, kroczący, z
przednimi kółkami, wysokość regulowana przynajmniej 80-92 cm, szerokość przynajmniej
58 cm, długość przynajmniej 48 cm, maksymalne obciążenie 110 kg.
h) Wózek inwalidzki - 7 szt. - konstrukcja stalowa, łokietniki odchylane i regulowane pod
względem długości, podnóżki odchylane i wyjmowane, średnia szerokość, maksymalne
obciążenie nie mniej niż 120 kg.
i) Wózek inwalidzki - 3 szt. - konstrukcja stalowa, składana, możliwy demontaż kół
(szybkozłącza), możliwość regulacji na wysokość (obniżenie siedziska), podlokietniki
regulowane pod względem wysokości, możliwość unoszenia i wyjmowania, podnóżki
wyjmowane, odchylane i regulowane pod względem długości, wózek szeroki, maksymalne
obciążenie 150 kg.
j ) Krzesło toaletowe - 5 szt. - stabilna konstrukcja stalowa i możliwość regulacji wysokości
(teleskopowe nóżki), podwyższona tylna konstrukcja umożliwiająca oparcie, uchwyty
boczne ułatwiające wstawanie, szerokość nie mniej niż 55 cm, długość: 53 cm, wysokość:
81-9lem, głębokość przynajmniej 45 cm, wysokość siedziska przynajmniej 49 cm, w
zestawie plastikowe wiaderko wymierme z uchwytem i przykrywką.
k) Pompki do opon - 10 szt.
2) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć sprzęt wspomagający i pielęgnacyjny do
wskazanego miej sca wraz z wniesieniem t.j. do siedziby Zakładu Aktywności
Zawodowej w Łowiczu ul. Powstańców 1863r nr 12 („SYNTEX") parter, w
godzinach otwarcia biura: pon. - pt. 8:00-16:00, wraz z obowiązującą dokumentacją,
w tym np. kartą gwarancyjną.
3) Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji. Wykonawca
w przypadku awarii sprzętu będzie zobowiązany do odbioru sprzętu, naprawy i
oddania go do siedziby w terminie 14 dni od poinformowania o awarii.
4) Zamawiający zastrzega, że dostarczony sprzęt ma być nowy, objęty gwarancją
(minimum 24 miesiące).
5) Zamawiający wymaga przedstawienia kart katalogowych do każdej pozycji z oferty.
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6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7) Szczegółowe warunki płatności
cywilnoprawnej.

zostaną

doprecyzowane

w zawartej

4. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O realizacj ę zamówienia mogą ubiegać się przedsiębiorcy -

osoby

umowie

fizyczne

prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne dysponujące odpowiednim
potencjałem

technicznym

i

osobami

zdolnymi

do

wykonania

zamówienia.

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo
zamówień publicznych - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

Zamawiający

nie

wymaga

szczegółowego

wykazania

i

udokumentowania spełniania niniejszego warunku przez Wykonawcę.
3. Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (załącznik nr 2
oświadczenie).
4. Ocena spełniania ww. warunków odbędzie się według reguły spełnia/nie spełnia.

5. Termin składania ofert: do 11 października 2019r. do godz. 13.00
6. Miejsce i sposób złożenia oferty:
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera (liczy się data
dostarczenia oferty do PCPR w Łowiczu, nie zaś data stempla pocztowego) w zaklejonej
kopercie z zamieszczoną nazwą i adresem oferenta oraz adnotacją:
„Nie otwierać do 11 października 2019r. do godz, 13.00"
Oferta na dostawę sprzętu wspomagającego
i pielęgnacyjnego
w ramach projektu
„Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego":
Za ważna uznaje sic ofertę, która została zarejestrowana w sekretariacie PCPR w terminie
wskazanym powyżej.
Miejsce złożenia oferty:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz
Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe warunki udziału w zamówieniu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz
Osoba do kontaktu: P. Iga Nodzak-Krupa teł. 837 03 44.
Kryteria wyboru oferty:
Oceniający przy ocenie ofert bierze pod uwagę:
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1) Cenę, za którą można przyznać maks. 80 punktów. Najwięcej punktów zostanie
przyznane ofercie tego wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
Zamawiający oceni oferty wg. następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena brutto
—
Cena badanej oferty brutto

X 80 = punktacja ceny oferty

2) Czas trwania gwarancji - 20 punktów.
Okres gwarancji należy podać w miesiącach, licząc od momentu wykonania przedmiotu
zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru. Minimalny okres gwarancji to 24 miesiące.
W przypadku zaoferowania przez oferenta długości gwarancji krótszej niż 24 miesięcy,
Zamawiający odrzuci ofertę.
Gwarancja 24 miesiące - O pkt.
Gwarancja 36 miesięcy - 10 pkt.
Powyżej 36 miesięcy - 20 pkt.
Wybrana zostanie oferta tego wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Wyniki dokonanego wyboru zostaną przekazane oferentom mailowo.
1. Ustalone kryteria nie podlegają zmianie w trakcie prowadzonego postępowania.
2. Członkowie Komisji Przetargowej dokonają oceny kryteriów
3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska
największą ilość punktów.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania
całości zamówienia podwykonawcom.
Wymagania, jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i
oświadczeń wszystkie dokumenty zamieszczono w „formularzu ofertowym"
Warunki gwarancji:
terminowe i należyte wykonanie usługi, oryginalne opakowania, sprzęt fabrycznie nowy
Warunki serwisu:
serwis naprawczy bezpłatnie w okresie obowiązywania gwarancji, krótki termin naprawy,
a w razie dłuższego terminu naprawy możliwość dostarczenia sprzętu zastępczego,
odbiór sprzętu do naprawy i dostarczenie go do miejsca naprawy, oraz dostarczenie
naprawionego sprzętu do wskazanego miejsca.
Warunki transportu: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia do wskazanego miejsca
Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści
(jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy):
Wzór umowy stanowi załącznik do „FORMULARZA OFERTOWEGO"
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
W formularzu ofertowym należy wskazać: cenę całej usługi brutto i netto.
Ceny muszą być podane cyfrą i słownie.
Suma poszczególnych składników/elementów daje całkowitą cenę/wartość oferty.
Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę w PLN, w cenie należy uwzględnić
należne podatki w tym podatek od towarów i usług (kwoty należy podawać w zaokrągleniu
do dwóch miejsc po przecinku) - zgodnie z Formularzem ofertowym.
Cena musi obejmować wykonanie całego zamówienia (poszczególnych elementów).
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Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (nie
dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).
Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone rozliczenia
w innych walutach niż PLN.
Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacji.
Pomocy
liczu

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Łowicz, dnia 2 października roku 2019,
Załączniki:
Załącznik 1 Formularz ofertowy
Załącznik 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązana
Załącznik 4 Wzór umowy

