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Toruń 16-04-2014r.. 
Ogłoszenie nr UZP 84197-2014 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984,1047,1473 ze zm.) 

 
1. Zamawiający : 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul Towarowa 4-6  
87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie tel.(56)662-87-50, fax (56)662-87-51 
e-mail sekretariat@pcpr-torun.pl  
NIP 879-208-37-66 REGON 871125371 
2.Tryb zamówienia: 
Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i o wartości 
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawo zamówień publicznych, 
zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 
dalej SIWZ według przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473 ze zm.)  
3.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego – 
sekretariat , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul Towarowa 4-6 codziennie w godz. 
8:30 – 14:30 we wszystkie dni tygodnia oprócz sobót i niedziel. 
4.Przedmiot zamówienia: 
Świadczenie usług związanych z wykonaniem zadania,„Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć 
szkoleniowych, warsztatowych oraz turnusu rehabilitacyjnego” dla uczestników projektu 
systemowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
7.1.2, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu pod tytułem „Uwierzyć w 
siebie-aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających” 
5.Termin realizacji zamówienia: 
Umowa obejmuje okres od 01-05-2014 r. do 31-12-2014 r. 
6.Kryteria dotyczące oferentów: 
a/ w przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podst. art.24 i spełniający warunki zawarte 
w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wymogi określone w SIWZ; 
b/ zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie kompletności wymaganych 
dokumentów zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”; 
c/każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  
8.Kryteria oceny ofert: 
Najniższa cena – 100 %  
9.Termin składania ofert upływa w dniu 30-04-2014 r. do godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego. 
10.Termin związania ofertą – 30 dni od dnia złożenia. 
11.Termin otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego dnia 30-04-2014 r. o godz. 10:00 
12.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu 
zakupów. 
13.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 
       Dyrektor PCPR 
       Jolanta Zielińska 

 


