
  
 

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia: 

na dostawę środków ochrony indywidualnej (maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, 

płyny do dezynfekcji)  w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

w okresie epidemii COVID-19”.w związku z realizacją projektu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w partnerstwie z Wojewodą Łódzkim we współpracy z Powiatem Pabianickim, pod 

nazwą „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój 

usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do 

przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 

socjalnych świadczonych  w interesie ogólnym, którego celem będzie dofinansowanie realizacji 

potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

 

Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego: 

Informacja z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaproszenia do złożenia oferty  

na realizację zadania została upubliczniona w dniu 11.09.2020 r.: 

- na stronie internetowej PCPR – www.pcpr-pabianice.pl w zakładce „ogłoszenia i przetargi”  

- na tablicy ogłoszeń PCPR,  

- wysłana do min. trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia tj.: 

 

Biuro handlowe MEDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K  

jakub.jasinski@medex.krakow.pl  

Biuro Plus S.A. 

biuro@pabianice.biuroplus.pl  

P.O. Korczak sp z o.o. – odzież robocza i ochronna  

 

biuro@korczak.com.pl  

 

1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz  

ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 

1) PW „MAT” Marzena Tkaczuk, ul. Zgodna 46, 27-200 Starachowice, oferta złożona     

w dniu 21.09.2020 r. godz. 08:45; 

2) PERIS Paweł Dańkowski,  ul. Lipowa 24,55-040 Ślęża, oferta złożona w dniu 

21.09.2020 r. godz. 13:30; 
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3) ARTON Stusio Sp.J., ul. Piłsudskiego 3F, 95-200 Pabianice, oferta złożona w dniu 

22.09.2020 r. godz. 10:30; 

1. Zamówienie nie jest udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo  

lub kapitałowo. 

2. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców: 

1) PW „MAT” Marzena Tkaczuk – oferta nie podlega ocenie, ponieważ przekracza bu-

dżet zamawiającego w pozycji „płyn/żel do dezynfekcji rąk”,  

2) PERIS Paweł Dańkowski- oferta nie podlega ocenie, ponieważ przekracza budżet za-

mawiającego w pozycji „płyn/żel do dezynfekcji rąk”, 

3) ARTON Stusio Sp.J.- oferta nie podlega ocenie, ponieważ przekracza budżet zama-

wiającego w pozycji „płyn/żel do dezynfekcji rąk”. 

3. Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny  

i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego 

kryterium: 

Nie dotyczy. 

4. Wskazanie wybranych ofert wraz z uzasadnieniem wyboru: 

W odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 11.09.2020 r. wpłynęły łącznie trzy 

oferty, wszystkie złożone w wyznaczonym terminie, jednak żadna z nich w pozycji „płyn/żel 

do dezynfekcji rąk” nie  mieściła się w budżecie Zamawiającego.  

 

 

Data sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego: 

         24.09.2020r.   

              Dyrektor  

         Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

              w Pabianicach 

                         Jarosław Grabowski  

 

 

Załączniki: 

- potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego  

- złożone oferty 

- oświadczenie o braku powiązań  z wykonawcami, którzy złożyli oferty 


