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ZAPYTANIE OFERTOWE 

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto 

zakup środków ochrony osobistej  

 

Zamawiający – Gmina Michałowice, Reguły Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, 

NIP 534 24 80 595, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, Aleja Powstańców 

Warszawy 1; 05-816 Michałowice zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę środków ochrony 

osobistej dla personelu i Uczestników projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu 

wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi 

społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych 

I. Informacja o Zamawiającym 

Zamawiającym jest Gmina Michałowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z siedzibą 

w Regułach, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice (zwany dalej „Zamawiającym”). 

Adres Zamawiającego: 

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,05-816 Michałowice 

nr tel. 22 350 91 20, fax 22 350 91 21, NIP 534 -24-80-595 

(e-mail): ): sekretariat@gops.michalowice.pl,  www.gops.michalowice.pl 

II. Tryb postępowania 

Zamawiający jest zobligowany do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2, pkt.1 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.). 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawia środków ochrony osobistej na rok 2022 

tj. jednorazowych maseczek, rękawiczek oraz fartuchów dla personelu zespołu merytorycznego 

(pracowników socjalnych, opiekunów, koordynatora usług społecznych) oraz Uczestników projektu pn. 

„Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Szczegółowy wykaz i specyfikacji pojedynczych towarów stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

IV. Okres realizacji przedmiotu zamówienia: do 4 kwietnia 2022 r.  

V. Ofertę należy złożyć: 

1. W formie elektronicznej – skan dokumentów spakowanych programem typu WinRAR lub ZIP 

zabezpieczonych hasłem dostępu na adres sekretariat@gops.michalowice.pl do dnia 28 marca 2022 r. do 

godz. 10:00. Jednocześnie 28 marca 2022 r. do godz. 10:30 Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 

drogą elektroniczną hasła do otwarcia plików z ofertą. 

2. W formie papierowej wraz z załącznikami w trwale zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy 

winna być zaadresowana wg poniższego wzoru: 
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3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone 

3. Na wniosek wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 

VI. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena 

1. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN). Rozliczenia dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 

Powinna to być kwota netto  oraz brutto z określoną wysokością podatku VAT. 

2. Oferent zobowiązany jest w swojej ofercie uwzględnić wszelkie koszty związane realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym koszty dostawy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania 

w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych  w przepisach UE, w tym wytycznych 

Ministra Zdrowia opublikowanych pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-

dotyczace-produktow-wykorzystywanychpodczas-zwalczania-covid-19 

VII. Termin związania ofertą: Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni od terminu składania 

ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

VIII. Szczegółowych informacji udziela: 

Dominika Kaczmarczyk tel. 22 350 91 20 wew. 133, d.kaczmarczyk@gops.michalowice.pl 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wybrane środki ochrony osobistej. 

IX. Inne Informacje: 

1. Wykonawcy, których oferta nie zostanie wybrana, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem 

Zamawiającego z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści 

zapytania ofertowego. Wzór „Formularza ofertowego” stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania 

ofert. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od realizacji dostawy, Zamawiający może 

wybrać kolejną ofertę, najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od realizacji dostawy, Zamawiający może 

wybrać kolejną ofertę, najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tego 

tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 

6. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za dostawę, którą rzeczywiście 

zrealizował.  

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości sztuk środków ochrony osobistej podanych 

w OPZ. 

9. Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu przekazując zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 

wszystkim Oferentom.  

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

Załącznik nr 2: formularz ofertowy 

 

 

Dyrektor GOPS 

Iwona Radzimirska 
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