Powiat Opolski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 77 44 20 504
fax: 77 44 10 505
e- mail: pcpropole@wp.pl
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

2a/ZP/2018/FE

ZAPYTANIE OFERTOWE

W TRYBIE PROCEDURY
ROZEZNANIA RYNKU

o wartości szacunkowej do 20.000,00 PLN netto
dla zamówienia pn.:
Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach Projektu pn.: „Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie
pieczy zastępczej - II edycja” w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna
Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

……………………………..
ZATWIERDZAM

Opole, dnia 05.12.2018 roku

Projekt Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II
edycja współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
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Szanowni Państwo!
W związku z realizacją Projektu pn.: „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II
edycja” w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do
wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Powiat Opolski - Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole planuje zrealizować zadanie pn.:
„Wsparcie rodzin biologicznych oraz zastępczych w powiecie opolskim” polegające na
utworzeniu, działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu,
Powiatowego Centrum Wsparcia Rodziny (PCWR). W PCWR osoby potrzebujące pomocy
będą mogły uzyskać darmową poradę i wsparcie specjalistów z zakresu psychiatrii,
psychologii i terapii uzależnień oraz pracy socjalnej. Oferta PCWR będzie skierowana do
mieszkańców Powiatu Opolskiego ziemskiego. Szczególną opieką zostaną objęci rodzice
biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze. Podjęte
działania będą miały na celu zintensyfikowaną pracę z rodzicami biologicznymi i rodzinami
zastępczymi, ukierunkowaną na powrót dzieci pod opiekę rodziny biologicznej. PCWR
będzie działało przy ścisłej współpracy Ośrodków Pomocy Społecznej Powiatu Opolskiego,
w szczególności z asystentami rodziny. Podjęcie współpracy pomiędzy jednostkami ma na
celu odejście od opieki instytucjonalnej na rzecz rodzinnych form opieki. Jednocześnie z
pomocy PCWR będą mogli skorzystać mieszkańcy ww. powiatu, będący w kryzysie lub
przeżywający problemy opiekuńczo- wychowawcze.
W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje Rozeznania rynku w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.
I.

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach Projektu pn.:
„Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja” w ramach Osi
priorytetowej VIII – Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości
usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II.

Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje zakup sprzętu elektronicznego, zgodnie ze specyfikacją
wskazaną poniżej oraz jego dostawę do Powiatowego Centrum Wsparcia Rodziny
mieszczącego się przy ul. Książąt Opolskich 27 45-005 Opole.

Przedmiot

Opis przedmiotu

Ilość sztuk

Niszczarka

pojemność kosza min. 10l, funkcja cofania, ochrona przed
przegrzaniem, niszczenie płyt CD/DVD oraz zszywek

1

Telefon stacjonarny

model stacjonarny, model bezprzewodowy, automatyczna
sekretarka, technologia ISDN

1
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Urządzenie wielofunkcyjne

Zestaw komputerowy z
oprogramowaniem

Prędkość drukowania, kopiowania, skanowania mono pow.
30str./min., możliwość drukowania/ kopiowania/skanowania
dwustronnego automatycznego, w zestawie kopiarka, drukarka,
skaner kolor, faks, rozdzielczość drukowania min. 1200x1200
dpi, wymogi minimalne: kaseta na 250 ark. i podajnik na 50ark,
dwustronny podajnik dokumentów
Procesor powyżej 2 GHz, RAM min, 4GB, dysk twardy min.
500GB, Monitor min. 23”-24”, obudowa, myszka, klawiatura,
System operacyjny Windows 8.1

1

1

Cena jednej sztuki nie może przekroczyć ceny podanej w ,,taryfikatorze maksymalnych,
dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego
i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020” , zamieszczonego na
stronie internetowej:

http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2015/08/Taryfikator-kosztow_z_nr.pdf

III.

Sposób i terminy realizacji
Zamawiający wymaga, by zamówienie było wykonane w nieprzekraczalnym terminie
do 2 tygodni od dnia przyjęcia od Zamawiającego zlecenia realizacji zamówienia
przez Wykonawcę, zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zapytaniu
ofertowym i na warunkach przedstawionych w złożonej przez Wykonawcę ofercie.

IV.

Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, iż niniejsza procedura ma charakter tylko i wyłącznie
informacyjny i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych
warunkach wskazanych w ofercie i z podmiotem, do którego niniejsze Zapytanie
ofertowe zostało skierowane oraz nie wywołuje żadnych innych skutków formalnoprawnych. Niniejsza procedura nie rodzi roszczenia o zawarcie umowy.

V.

Sposób i miejsce złożenia oferty
1.

Oferta winna zostać sporządzona zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.
Wskazana w ofercie wycena winna być rzetelna i obejmować cały przedmiot
zamówienia, opisany w pkt. II niniejszego Zapytania ofertowego.

2.

Składana oferta winna być sporządzona na Formularzu oferty wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Formularz
oferty winien zostać podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez
osobę/y nie wymienioną/e w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do
występowania w obrocie prawnym - należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

3.

Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
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4.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.

5.

Wykonawca powinien złożyć ofertę do dnia 13.12.2018r. godz. 12.00
w zamkniętym, zabezpieczonym przed otwarciem i nieprzezroczystym
opakowaniu (kopercie albo paczce):
a) za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera na adres Zamawiającego:
Powiat Opolski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
b) oznakowanie oferty:
Numer
referencyjny
nadany
sprawie przez
Zamawiającego:
2a/ZP/2018/FE „Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach Projektu pn.:
„Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja” w
ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do
wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”

VI.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO skierowana do wykonawców
ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia
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”, Zamawiający
informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole jest Pan Krzysztof
Aleksanderek, kontakt: krzysztofalex@o2.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i b
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr
referencyjny nadany przez Zamawiającego: 2a/ZP/2018/FE prowadzonym w
trybie Rozeznania rynku, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
pn. zamówienia: Wsparcie rodzin biologicznych oraz zastępczych w powiecie
opolskim ziemskim w ramach realizacji Projektu pn.: „Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz
wsparcie pieczy zastępczej - II edycja” oraz Regulaminem określającym zasady
udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu
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4)

5)

6)

7)
8)

9)

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą umowę
o dofinansowanie Projektu, w tym sekcję 6.5.1. Wytycznych, tj. Rozeznanie rynku;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową o
dofinansowanie, tj. przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po
złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto
ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolny,
aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości oceny
złożonej oferty w sprawie niniejszego zamówienia;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych1;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
d) 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:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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. b i c RODO.

1

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
2
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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………………………………….

pieczątka Wykonawcy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
2a/ZP//2018/EF
Zamawiający:
Powiat Opolski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
FORMULARZ OFERTOWY / WYCENA
1. W związku z postępowaniem dla zamówienia pn.: Dostawa wraz z montażem mebli
biurowych w ramach Projektu pn.: „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II
edycja” w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do
wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 składam ofertę (wycenę) o następującej treści:
Wyceniam wykonanie zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem ofertowym w łącznej
kwocie:
Kwota z podatkiem od towarów i usług: ..................................................……...} PLN
słownie: {..............................................................................................................} PLN
w tym należny podatek od towarów i usług (23%): {..........................................} PLN
słownie: {..............................................................................................................} PLN
Wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług: {…..........................................} PLN
słownie: {..............................................................................................................} PLN
2. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i wskazywana przeze mnie wycena
dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt. II Zapytania ofertowego.
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.4

...............................................
data sporządzenia oferty

.........................................................
pieczątka i podpis wykonawcy

3

rozporządzenie 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).
4
W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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