Pabianice, 05.10.2020 r.

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 dostawę
środków ochrony indywidualnej (maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, płyny do
dezynfekcji) została upubliczniona w dniu 24.09.2020 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.:
a) P.W. „MAT” Marzena Tkaczuk adam.tkaczuk@matcukierki.pl
b) PERIS Paweł Dańkowski info@peris.pl
c) Biuro Plus S.A. biuro@pabianice.biuroplus.pl
Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz
ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:
PW „MAT” Marzena Tkaczuk, ul. Zgodna 4b, 27-200 Starachowice, oferta złożona
w dniu 29.09.2020 r. godz. 10:00;
PERIS Paweł Dańkowski, ul. Lipowa 24, 55-040 Ślęża, oferta złożona w dniu
29.09.2020 r. godz. 11:25;
ARTON Stusio Sp. J., ul. Piłsudskiego 3F, 95-200 Pabianice, oferta złożona w dniu
01.10.2020 r. godz. 13:25.
1. Zamówienie nie jest udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo.
Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców:
PW „MAT” Marzena Tkaczuk, ul. Zgodna 4b, 27-200 Starachowice, oferta złożona
w dniu 29.09.2020 r. godz. 10:00;
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PERIS Paweł Dańkowski, ul. Lipowa 24, 55-040 Ślęża, oferta złożona w dniu
29.09.2020 r. godz. 11:25;
ARTON Stusio Sp. J., ul. Piłsudskiego 3F, 95-200 Pabianice, oferta złożona w dniu
01.10.2020 r. godz. 13:25.
Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny
i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie
danego kryterium:
Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi mogła osiągnąć oceniana oferta
wynosi 100 pkt. Oferty zostały ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące
kryteria: cena – 100 pkt., wg podanego poniżej wzoru:
Cena oferowana minimalna
Po =

x 100 pkt

Cena badanej oferty

gdzie Po oznacza punktację oferty ogółem.
PERIS Paweł Dańkowski, ul. Lipowa 24, 55-040 Ślęża – oferujący realizację dostawy
środków ochrony indywidualnej za 41.150,00 zł.
Po= 79 pkt
ARTON Stusio Sp. J., ul. Piłsudskiego 3F, 95-200 Pabianice - oferujący realizację
dostawy środków ochrony indywidualnej za 32.811,00 zł.
Po= 100 pkt
Wskazanie wybranych ofert wraz z uzasadnieniem wyboru:
W odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 24 września 2020 r. wpłynęły łącznie
trzy oferty, wszystkie złożone w wyznaczonym terminie. Jedna oferta, złożona przez PW
„MAT” Marzena Tkaczuk, ul. Zgodna 4b, 27-200 Starachowice nie podlegała ocenie, ponieważ
przekracza budżet zamawiającego w pozycji „płyn/żel do dezynfekcji rąk”. Dwie oferty
spełniały warunki udziału w postepowaniu i mieściły się w budżecie Zamawiającego: oferta
złożona przez PERIS Paweł Dańkowski, ul. Lipowa 24, 55-040 Ślęża i oferta złożona przez
ARTON Stusio Sp. J., ul. Piłsudskiego 3F, 95-200 Pabianice. Zgodnie z zapisem punktu 6.4.
Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 24.09.2020 r. za najkorzystniejszą została uznana oferta,
która otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj.:
ARTON Stusio Sp. J., ul. Piłsudskiego 3F, 95-200 Pabianice - oferujący realizację dostawy
środków ochrony indywidualnej za 32.811,00 zł, Po= 100 pkt
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