Pleszew, dnia 03 listopada 2020 roku

ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

na zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
COVID-19 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w 2020 roku

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. Kazimierza Wielkiego 7a, 63300 Pleszew.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pleszewie w postaci: bramek do pomiaru temperatury, termometrów bezdotykowych,
dozowników do dezynfekcji, koszy bezdotykowych, ozonatorów, kaset wrzutowych do
korespondencji. Zakup środków odbywa się w ramach grantu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr: RPWP.07.02.0230-0002/20, p.n. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.
Opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenie. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne grupy.
3. Termin realizacji umowy:
Od podpisania umowy do 30 listopada 2020 roku
4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W propozycji należy podać jednostkową cenę brutto, jednostkową cenę netto, sumę
netto, sumę brutto dla poszczególnych pozycji oraz na końcu zsumować.
5. Warunki realizacji dostawy:
a) po podpisaniu umowy należy dostarczyć zamówienie do siedziby Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
b) Produkty muszą być nowe odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
a) propozycję cenową należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Pleszewie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew pokój
nr 3 w terminie do dnia 13 listopada 2020 do godz. 15:00.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres
wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na zdanie: „Zaopatrzenie w sprzęt
do zapobiegania i zwalczania COVID-19”;

b) wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie;
c) do oferty należy dołączyć wskazane i podpisane załączniki.
7. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po wyznaczonym terminie może nie być
rozpatrzona. Złożenie oferty cenowej nie jest równoczesne ze złożeniem zamówienia
przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia umowy.
8. Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie przedmiotu zamówienia o
maksymalnie 40% w zależności od otrzymanej oferty i kwoty, którą przeznaczył na ten
cel.
9. Osobą uprawnioną do kontaktu jest: Dorota Olejniczak, tel. 62 742 01 61 e mail:
olejniczakd@pcpr-pleszew.pl

W załączniku:
1. Załącznik nr 1.
2. Załącznik nr 2.
3. Wzór druku dla „propozycji cenowej”.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Pleszewie
Grażyna Kaczmarek

Załącznik nr 1

Lp.

Nazwa

Opis

Jednostka
miary

Ilość

GRUPA I

1.

Bramka do pomiaru
temperatury

bramka detekcyjna przystosowana do
przeprowadzenia pomiaru temperatury
przechodzących osób. Z sensorem IR i
bezdotykową procedurą gwarantującą wysoką
skuteczność oraz bezpieczeństwo dla
kontrolowanych osób. Bramka detekcyjna
umożliwiająca szybką i bezdotykową kontrolę
temperatury ciała. Detektor reagujący na
podwyższoną temperaturę z informacją zwrotną
na wyświetlaczu LED. Przeznaczona do pracy
wewnątrz budynku.
Cechy produktu:
− zasilanie sieciowe,
− wytrzymała obudowa np. aluminium,
− pobór temperatury: czoło, nadgarstek
− wymiary około (głębokość × szerokość ×
wysokość) wewnętrzne: 0,6 × 0,8 (możliwość
rozszerzenia) × 2,0 m, zewnętrzne: 0,6 × 0,9 ×
2,2 m
− gwarancja i serwis co najmniej 24 miesiące,
− instrukcja w języku polskim,

sztuka

2

Cena
jednostkowa
netto w PLN

Cena
jednostkowa
brutto
w PLN

Suma
netto
w PLN

Suma
brutto
w PLN

2.

3.

Termometr do
pomiaru temperatury

Ozonator

bezdotykowy, czołowy termometr, mierzący
temperaturę szybko i precyzyjnie zarówno w
trybie dotykowym.
Cechy produktu
− tryb pomiaru bezdotykowego,
− tryb pomiaru dotykowego,
− zmienny kolor podświetlenia wyświetlacza,
− szybki, delikatny i łatwy w użyciu,
− automatyczne wyłączenie
− dokładność pomiaru: ±0.2 °C
− zakres pomiaru: 34.4 °C – 42.2 °C
− czas pomiaru: poniżej 2 sekund
− podziałka na wyświetlaczu 0.1 °C
− kolorowy wskaźnik gorączki,
− system wskaźnika z podświetlaniem,
w zestawie baterie,
− gwarancja co najmniej 12 miesięcy,
− instrukcja w języku polskim
ozonator profesjonalne urządzenie do
najskuteczniejszego oczyszczania, ozonowania i
dezynfekcji powietrza.
Cechy produktu:
− wydajność ozonu: min. 10G/H,
− moc: minimum 135 W,
− tryb interwałowy: możliwość ustawienia co
sekundę, minutę i godzinę,
− timer elektroniczny ustawiany co 1 sekundę,
− ciągła nieprzerwana praca do 99h,
− funkcja start-stop,
− certyfikat CE zgodny z normami: 2014/30/EU,
2014/35/EU,
− wyposażony w uchwyt do przenoszenia,
− waga maksymalnie 5 kg,
− gwarancja i serwis co najmniej 24 miesiące,
− bezpiecznik odcinający napięcie,
− instrukcja w języku polskim,
− przewód zasilający,
− w zestawie półmaska ochronna przeciwgazowa
z filtrami abek1

sztuka

2

sztuka

3

SUMA GRUPA I:
GRUPA II

4.

5.

Bezdotykowe kosze
na odpady

Nablatowy dozownik
do płyny
dezynfekcyjnego

kosz na śmieci wykonany z wysokiej jakości
surowca (stal nierdzewna). Zautomatyzowana
pokrywa kosza zapewniająca 100% higienę i brak
kontaktu ze skupiskiem bakterii. Klapa
pojemnika otwierająca się samoistnie, za pomocą
wbudowanego czujnika podczerwieni
reagującemu na ruch. Szczelna pokrywa
skutecznie zatrzymująca wszelkie zapachy w
pojemniku na odpady. Gwarancja i serwis co
najmniej 24 miesiące, instrukcja w języku, w
zestawie baterie zasilające.
bezdotykowy dozownik do płynu z
automatycznym czujnikiem pozwalającym na
dozowanie płynu bez konieczności dotykania
podajnika – wystarczy podłożyć dłonie pod dyszę
w odpowiedniej odległości. Dozownik wykonany
z trwałego odpornego na zarysowania i
uszkodzenia mechaniczne.
Cechy produktu:
− pojemnik na płyn o pojemności min. 350 ml z
możliwością wielokrotnego napełniania,
− w zestawie baterie,
− gwarancja co najmniej 12 miesięcy,
− instrukcja w języku polskim

sztuka

6

sztuka

5

6.

Dozownik do płynu
dezynfekcyjnego ze
stojakiem

wyposażony w czujnik podczerwieni.
Cechy produktu:
− pojemnik na płyn o pojemności min. 1000 ml
z możliwością wielokrotnego napełniania,
− wygodny w użytkowaniu dzięki
automatycznemu uruchamianiu wyposażony w czujnik na podczerwień,
− okienko umożliwia kontrolę ilości
dozowanego płynu,
− zamykany na kluczyk, co uniemożliwia
niepożądane otwarcie,
− dozownik wyposażony w instrukcję
dezynfekcji rąk. Instrukcja powinna być
zabezpieczona przed zniszczeniem i trwale
przytwierdzona do stojaka,
− dozownik może być stale podłączony do
prądu lub może działać na samych
akumulatorach,
− wysokość: około 165 cm,
− gwarancja co najmniej 12 miesięcy,
− instrukcja w języku polskim

sztuka

5

SUMA GRUPA II:
GRUPA III

7.

Kaseta wrzutowa na
korespondencję

Sejf wrzutowy z zamkiem kluczowym. Model z
wyrzutnią na górze sejfu, otwieraną do dołu z
blacha odprowadzającą. Wyrzutnia zamykana
certyfikowanym zamkiem kluczowym. Wielkość
otworu wrzutowego ok. 250 mm.
Cechy produktu:
− zamek - sejf oraz szuflada zamykane
zamkami kluczowymi
− rodzaj zamknięcia- pokrętło wystające
− zawiasy wewnętrzne
− korpus jednościankowy o grubości min. 3
mm
− drzwi: dwuściankowe o grubości min. 50 mm
− 4 stronne ryglowanie
− kąt otwarcia drzwi: 90°
− wymiary (wysokość, szerokość, głębokość)
min. 75 x 45 45,
− gwarancja co najmniej 12 miesięcy,
− instrukcja w języku polskim

sztuka

2

SUMA GRUPA III:
SUMA GRUPA I , II i III (jeśli dotyczy):

Załącznik nr 2
Dane wykonawcy:

Pleszew, dnia ……………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pleszewie
ul. Kazimierza Wielkiego 7a
63-300 Pleszew

Oświadczam, że zapoznałam/em się z:
1)
2)

Klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Pleszewie,
Klauzulą informacyjną w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.

…………………………………………………
Podpis Oferenta

Oświadczam, że udostępniam moje dane osobowe i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb
związanych z zaproszeniem do złożenia propozycji na zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pleszewie w postaci: bramek do pomiaru temperatury, termometrów bezdotykowych, dozowników
do dezynfekcji, koszy bezdotykowych, ozonatorów, kaset wrzutowych do korespondencji oraz w celu
zawarcia i wykonania umowy, publikowania informacji o wyniku przeprowadzonego postępowania,
dochodzenia ewentualnych roszczeń , archiwizacji i kontroli.

…………………………………………………
Podpis Oferenta

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)

Klauzula informacyjna
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z dnia 04.05.2016 r.) zwany dalej „RODO” informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pleszewie z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew, tel. 62 742 01 61.
2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie wyznaczony został Inspektor Ochrony
Danych, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu: 62 742 01 61 lub pod adresem email: iod@pcpr-pleszew.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał
i w zakresie niezbędnym do:
o realizacji celu w jakim, Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
o wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
o wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
o wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO);
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami danych mogą być:
o podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
o podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora oraz w celu realizacji
zadań, o których mowa w pkt 3.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, do których zostały
zebrane, a także po jego zrealizowaniu, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Pani/Pana
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
o dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
o sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
o usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
o ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO;
7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana
zgody, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej, chyba że wynika ten obowiązek z przepisów prawa.
11. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to
prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna
w celu związanym z zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem z zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawa
sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w postaci: bramek do pomiaru temperatury, termometrów
bezdotykowych, dozowników do dezynfekcji, koszy bezdotykowych, ozonatorów, kaset
wrzutowych do korespondencji.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ROD

______________________
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowy
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zaproszenia do złożenia
propozycji cenowej ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
**

***

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania

Załącznik nr 3
Miejscowość …………………………. data ………………………

Nazwa wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………
Adres
…………………………………...................................................................................................
………………………………………………………………………...…………………………
Tel. ………………………………………. Fax………………………….……………………..
NIP ………………………………………………………………………………………...……

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pleszewie
ul. Kazimierza Wielkiego 7a
63-300 Pleszew

OFERTA CENOWA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie: zakup i dostawa
sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w postaci: bramek do pomiaru
temperatury, termometrów bezdotykowych, dozowników do dezynfekcji, koszy
bezdotykowych, ozonatorów, kaset wrzutowych do korespondencji.

1.
2.
3.

4.
5.

Oferuję wykonanie usługi / dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie
z wymogami opisu zamówienia, za kwotę określoną w załączniku nr 1.
Wymagany termin realizacji umowy: do 30 listopada 2020 roku.
Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej „warunki umowy”
akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy
na ww. warunkach.
Załącznikami do propozycji są dokumenty wymienione w pkt. 8 zaproszenia.
Wykaz artykułów ochrony osobistej wg. załącznika nr 1.

………………………………………
/podpis i pieczątka wykonawcy/

