
 

Toruń 26.10.2022r. 

 

 

 

Zaproszenie do współpracy  

Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach rozeznania 

rynku nr PC.271.2.2022 z dnia 26.10.2022r. na dostawę 

materiałów edukacyjnych/dydaktycznych na potrzeby 

Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu 

 

I. Zamawiający: 

 

Nazwa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu 

NIP: 8792083766 

Adres: ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń 

Telefon:56/662 87 50 

Faks:56/ 662 87 51 

E-mail:sekretariat@pcpr-torun.pl 

Osoba do kontaktu: Kamila Fordońska tel. 667-371-501 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

1. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienie  prowadzone  jest  w  trybie  rozeznania  rynku  

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710). 

 

2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z uwagi na fakt objęcia przedmiotowego zamówienia 

dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej. 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami znajduje się na stronie:  

 

III.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu Zamówienia: 

 

1. Przedmiotem   Zamówienia   jest   dostawa  do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (vide pkt. 

V.1.) materiałów edukacyjnych/dydaktycznych w ramach projektu ,,Rodzina w Centrum 3’’ 

realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 9 solidarne społeczeństwo, 

Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług 

społecznych. 

 

 

2. Zakres zamówienia obejmuje następujące książki: 

a) ,,Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna. Pedagogika, praca socjalna, terapia’’. Autor: Izabela 

Krasiejko, wyd. Difin – 1 sztuka. 

b) ,,Pedagogika rodziny. Wydanie 2’’. Autor: Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. 

Wyd. Adam Marszałek – 1 sztuka. 

c) ,,O wychowaniu. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza’’. Autor: Bogusław Homicki. Wyd. 

Fosze – 1 sztuka. 

d) ,,Psychologia rodziny’’.  Autor: Iwona Janicka, Hanna Liberska. Wyd. Wydawnictwo Naukowe 

PWN – 1 sztuka. 

e) ,,Jak uwolnić się od ciężaru dysfunkcyjnej rodziny. Wsparcie dla dorosłych dzieci z trudnych 

domów’’. Autor: Friel Linda , Friel John. Wyd. Feeria – 1 sztuka. 

f) ,,Rodzina i dziecko w zmieniającym się świecie’’. Autor: Romuald Grzybowski Krzysztof 

Jakubiak. Wyd. Adam Marszałek – 1 sztuka. 
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g) ,, Rodzina w przestrzeni życia społecznego’’. Praca zbiorowa. Wyd. Towarzystwo Naukowe 

KUL – 1 sztuka. 

h) ,,Rodzina. Najważniejsza firma na świecie’’. Autor: Jacek Pulikowski. Wyd. Towarzystwo 

Naukowe KUL – 1 sztuka. 

i) ,,Świat rodziny wobec wyzwań i zagrożeń’’. Autor: Sawczuk Wiktor, Aldona Rymsza, Aldona 

Zakrzewska, Joanna Maria Garbula. Wyd. Adam Marszałek – 1 sztuka. 

j) ,, Rodzina przestrzenią rozwoju osoby’’.  Autor: Praca zbiorowa. Wyd. Towarzystwo Naukowe 

KUL  – 1 sztuka. 

k) ,,Społeczne i emocjonalne funkcjonowanie współczesnej rodziny’’.  Autor: Cudak Henryk, 

Cudak Sławomir. Wyd. Elipsa – 1 sztuka. 

l) ,,Psychologia zaburzeń’’. Autor: James N. Butcher, Jill M. Hooley, Susan Mineka. Wyd. GWP – 

1 sztuka. 

m) ,,Strach ucieleśniony. Mózg, umysł i ciało w terapii traumy’’. Autor: Bessel van der Kolk, 

Małgorzata Załoga. Wyd. Czarna owca – 1 sztuka. 

n) ,,Możesz uzdrowić swoje życie’’. Autor: Louise Lynn Hay. Wyd. Medium   

- 1 sztuka. 

o) ,,Scenariusze zajęć z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci 

i młodzieży’’. Autor: Magdalena Wegner-Jezierska. Wyd. Harmonia – 1 sztuka. 

p) ,,Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii. Scenariusze pracy z dziećmi 

i młodzieżą’’. Autor:  Dobińska Gabriela , Cieślikowska - Ryczko  Angelika. Wyd. Uniwersytetu 

Łódzkiego – 1 sztuka. 

q) ,,Psychologia dysleksji’’. Autor: Grażyna Krasowicz - Kupis. Wyd. Naukowe PWN – 1 sztuka. 

r) ,,Psychologia rozwoju człowieka’’. Autor: Janusz Trempała. Wyd. Naukowe PWN – 1 sztuka. 

 

3. Koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca w ramach 

wynagrodzenia zapłaconego mu  przez Zamawiającego. 

 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym rozeznaniu rynku. 

 

5. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych 

i prawnych. 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiednie uprawnienia warunkujące prawidłowe 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z treścią Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz zobowiązuje 

się do wykonania zamówienia zgodnie ze wskazanymi w w/w dokumencie zasadami. 

 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego  postępowania 

w przypadku, kiedy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie niniejszego zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

 

IV. Termin i sposób składania ofert. 

- ofertę cenową należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1, 

- ofertę należy złożyć do dnia 03.11.2022r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu), oferty 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 

- ofertę wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w sekretariacie siedziby Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, pocztą tradycyjną na adres Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń lub drogą mailową na adres: 

sekretariat@pcpr-torun.pl. 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. Termin i miejsce realizacji Zamówienia. 

 

1. Miejsce dostawy zamówienia to Centrum Wspierania Rodzin ul. Matejki 63 a, 87-100 Toruń. 

2. Dostawa może nastąpić w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.  

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

1. Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty 

ekonomii społecznej. Podmiot ekonomii społecznej” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą 

w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, tj.: 

1) spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach 

socjalnych (Dz. U. z 2020r. poz. 2085) 

2) jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

- CIS i KIS; 

- ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r., poz. 573); 

3) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057); 

4) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów 

i niewidomych, działając w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. 

z 2021r., poz. 648) 

5)koło gospodyń wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o kołach gospodyń 

wiejskich (Dz.U. z 2021r. poz. 165); 

6)zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573). 

 

Weryfikacja  statusu  Wykonawcy  odbędzie  się  na  podstawie   oświadczenia   Wykonawcy 

o spełnieniu warunków udziału w postępowania oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego status 

Wykonawcy (np. statutu, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika posiadanie w/w 

statusu itp.) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

2. Zamawiający  wymaga  aby  oferent  –  PES  wykazał  się  posiadanym  doświadczeniem   

w zakresie świadczenia dostaw materiałów edukacyjnych/dydaktycznych. 

 

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatniego roku przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie), należycie wykonał  (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje): 

min. 3  razy dostarczył materiały edukacyjne/dydaktyczne – załącznik nr 2. 

 

VII. Kryterium oceny ofert. 

 

1. Ocena ofert nastąpi 04.11.2022r. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę mailowo/telefonicznie. 

 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena oferty brutto – waga 

100% 

 
3. Oferta najkorzystniejsza rozumiana jest jako oferta kompletna pod względem 
formalnym zawierająca najkorzystniejszą (najniższą) cenę. 



 

 
4. Zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu kryterium cena według podanego niżej 
wzoru: 

 
P = łączna oceny oferty 

 

P=  najniższa oferowana cena x 100 pkt x100% 

       cena badanej oferty  

 

 

VIII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

 

Zgodnie z art. 1 i i2 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie (PCPR) w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, a osobą administrującą danymi 

osobowymi jest Dyrektor PCPR. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania PCPR w Toruniu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może 

się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PCPR w Toruniu za pomocą 

adresu poczty elektronicznej: iod@pcpr-torun.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w ramach rozeznania rynku na dostawę 

materiałów edukacyjnych/dydaktycznych na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu ,,Rodzina 

w Centrum 3’’ realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, w ramach osi priorytetowej 9 solidarne 

społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług 

społecznych, na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o przepisy dotyczące zasad udostępniania informacji 

publicznych oraz art. 18 ust.1 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku objęcia niniejszego zamówienia 

dofinansowaniem z budżetu UE – przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy 

o dofinansowanie pomiędzy Zamawiającym a właściwym organem. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących 

jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

•prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są   

nieprawidłowe lub niekompletne; 

• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);  

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych; 

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku uznania , iż Administrator narusza przepisy RODO 

9. Profilowanie danych. 

Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane 

profilowaniu. 

 

 

 

 



 

 

IX. Załączniki do oferty: 

- formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 

- wykaz posiadanego przez Wykonawcę doświadczenia w zakresie świadczenia dostaw stanowiący 

załącznik nr 2 

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu stanowiącym załącznik nr 3 

-  odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert 

 

 

 

 

Dyrektor 

Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Toruniu 

/-/Jacek Skorulski 


