Strzęlcę Op., dnia 19.04.2018r.

]:

DPS. 1087.ZP.2I2.20I8

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul, Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego dziaŁa Dyrektor DPS Pani
Jolanta Osuch zaprasza do zŁożenia ofęrt na realizację zadania, którego wartośćnie
ptzekracza wyrażonej rv złotych równowartości kwoty 30 000euro, v,ryŁączonej ze
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj.Dz.U z 20I7r.poz.1579)
Prawo zamowrcń publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynu Vanish odplamiacza do tkanin i
rękawic gumowych gospodarczych na potrzeby Domu Pomocy Spolecznej w
Strzelcach Op, z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynu Vanish odplamiacza do tkanin i
rękawic gumowych gospodarczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach
Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strazacka 8 na zasadach,.
1) Dostawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment własnym transportem i na swój
koszt do DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2,w godz. 300-1500
2) Dostawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiĄącego, który go
prze|icza, sprawdza jakośó, uszkodzenia, termin gwarancji oraz zgodnośc z zamówieniem,
3) Dostarczony towar powinien mieó 6 miesięczny okres gwarancji,
4) Odbiorca zapewnia dobrą jakośćasortymentu obejmującą min. braki uszkodzen,
5) Odbiorca żąda dostarczenia aktualnych kart charakterystyki płynu Vanish
odplamiacza do tkanin, które muszą być dostarczofie z towarem w dniu dostawy;
jeżeli dostawca ich nię przedłożypłatnośófaktur zostanie wstrzymana do czasu
dostarczenia wszystkich wymaganych kart.
6) Dostawca gwaranĘe nięzmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy.
1.

Termin realizacii zamówienia :
Od momęntu podpisania umowy do dnia 07.05.2018r.
Kryterium oceny ofert: - cena

1007o

oferta powinna zawierać nastepuiące dokumenty:
l.druk - formularz ofeńy,
2. aktualny odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji
działalnościgospodarczej.

3.zŃącznik nr

i

informacji o

L

wszelkich informacii udzielaia:
. w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds. zam, publicznych
tel,771461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strazacka 8,
47

-],00 Strzelce

Op. email: przetargi@dps.strzelceop.pl

-

o w

sprawie przedmiotu zamówienia- Ewęlina Pastuch - tel. 77l462-38-45 wew.
21 budynek DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2, 47-I00 Szymiszów

Termin składania ofert upływa z dniem 25,04.2018r. do godz. 15.00
Oferty należy zŁożyc w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.

załączniki dotyczace przedmiotu zamówienia:

l.DrŃ

formularz ofertowy
2, Załącznik nr 1
3. Projekt umowy.
-
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1,
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Formularz ofertowy
na wykonanie zadania: dostawa płynu Vanish odplamiacza do tkanin i rękawic
gumowych gospodarcrych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.
z fllrią w'Szymiszowie i filią w Leśnicyul. Strażacka 8.
Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią
w Szymiszowie i fitią w Leśnicy
Kierownik zarnawiającego: Dyrektor DPS Pani Jolanta Osuch
ul. Strazacka 8, kod: 47-100, Miejscowość: Strzelce Op.n Powiat: strzelecki
I.

ę-mail: dps.strzęlceopolskie@wp.pl
tęl. l fax 07 7 l 46I -3 4-80

II. Nazwa i adres Wykonawcy:
Nazwa
Siedziba
Województwo ..
Nr telefonu

Nr

faksu

III. Nazwa i przedmiot zamówienia:
Dostawa pĘnu Vanish odplamiacza do tkanin i rękawic gumowych gospodarcrych
na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z ftlią w Srymiszowie i
filią w Leśnicyul. Strażacka 8.
IV. Wartośćzamówienia:

załaczniknr l

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówlęnta za:
Cenę brutto: ....
1.

Słownie:
Podatek VAT:
Słownie:
Cena netto: .,. ...
Słownie:
2.

Deklaruję ponadto:

..%,w kwocię:

*

a) termin wykonania zamówienia: do dnia

b) okres gwarancji:
c) waruŃi płatności:

07.05,2018r.

3,Za|ącznikami do niniejszego formu|arza stanowiącego integralną częśćoferĘ są: *
1, Druk - formularz oferty,

2. Załączntk nr

1.

odpis z właściwegorejestru lub
o działalnościgospodarczej.
3, Aktualny

z

centralnej ewidencji i informacji

miejscowość,data
x niepotrzebną

podpis
częśćskreślić

i

pieczęć Wykonawcy

Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaży nr

..

.....1201,8

.........

w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem Strzeleckim,
reprezentowanym przez Jolantę Osucho działającą na podstawie upoważnienia
wydanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r. Dyrektorowi DPS
w Strzelcach Op. z ftllią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,ul. Strażacka 8,
47-100 Strzelce Op., zwanym dalej ,,Odbiorcą", NIP: 756-18-12-928
a ...........
prowadzącym działalnośćpod firmą
Zawartawdniu

reprezentowanym pruez;
1.

..............

, zwanym dalej Dostawcą, NIP:

§1
7. ZamawtĄący udziela niniejszego zamowienia na podstawie Zarządzenia nr 7l20I5
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op, zftlią w Szymiszowie i filią
w Leśnicyw sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień, których wartośćnie
przehacza wyrazonej w złotych kwoty 30000 euro.
2. Przędmiotem umowy jest dostawa płynu Vanish odplamiacza do tkanin i rękawic
gumowych gospodarczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Strzęlcach Op. z
filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul, Strazacka 8 na zasadach:
1) Dostawca zobowl,ązuje się dostarczyć asortyment własnym transportem i na swój
koszt do DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2,w godz. 800-1500
2) Dostawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiającego, który go
przellcza, sprawdza jakośó, uszkodzenia, termin gwarancji oraz zgodnośćz zamówieniem,
3) Dostarczony towar powinien mieć 6 miesięczny okres gwarancji,
4) Odbiorca zapewnia dobrą jakośćasortymentu obejmującą min. braki uszkodzeń,
5) Odbiorca żąda dostarczenia aktualnych kart charakterystyki płynu Vanish
odplamiacza do tkanin, które muszą być dostarczone z towarem w dniu dostawy;
jeżeli dostawca ich nie przedłożypłatnośófaktur zostanię wstrzymana do czasu
dostarczenia wszystkich wymaganych kart.
6) Dostawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy.

§2

Termindostawy ustala się do dnia 07.05.2018r.
2.Pruędłużenie umownego terminu realizacji możę nastąpić w wypadku rozszerzenia
1.

zakresu umowy.
3. Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga sporządzenta
stosownego aneksu w formie pisemnej.

§3
LZapłŃa na rzęcz Dostawcy za dostarczony asortyment nastąpi według cen zawartych
w formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą w formie przelewu w terminie 14 dni
od daty wystawienia przez Dostawcę faktury VAT,
2. Faktury za dostarczony asortyment będą następująco wskazywać Nabywcę i Odbiorcę.
Nabywca:
powiat strzelecki

ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Op
NIP: 756-1 8-12-928
Odbiorca:'

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.
ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.

z filią w

Szymiszowie

i filią w

Leśnicy,

Faktury będą dostarczane do Odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach
Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,ul. Strażacka 8,
47-1,00 Strzelce Op.
4. Płatnikiem faktur za dostarczony asortyment będzie Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy.
5. SzacuŃową wartośó zamówięnia na 2018 rok ustalono na kwotę
........,..zł.
3,

§4

Faktura wystawionaprzez dostawcę płatnabędzie przelewem w terminie 14 dni od daty
doręczenia faktury i kart charakterystyki środków chemicznych.
2. W razię nie uregulowania naleznościw terminie dostawca naliczy odsetki ustawowe od
wartości faktury,
1.

§5

W wypadku wystąpienia po stronie dostawcy przeszkód uniemozliwiających
przystąpienie do zadarlia umówionego przedmiotu umowy, ciąży na dostawcy
obowiązek nięzwłocznego zawiadomienia DPS z podaniem przyczyn zwłoki w wypadku nie dokonania przedmioto!\ych czynności dostawca pozostaje
w zwłoce.
2, W wypadku wystąpienia po stronie DPS przeszkód uniemożliwiających
1.

przystąpienie do odbioru umówionego przedmiotu umowy lub odmowy przystąpienia do
niego bez podania przyczyn, dostawca Wznaczy DPS dodatkowy termin odbioru,
a po jego bezskutecznym upływie dokona jednostronnego sporządzenla protokołu
zdawczo-odbiorczego.

§6

1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowtązań
umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Dostawca płaci odbiorcy kary umowne
a) zazwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokościOJoń
wynagrodzeniaza przedmiot umowy , zakażdy dzięń zwłoki, nie więcej
jednak niz do wysokości 10 %
b) za zwłokę w usunięciu wad stwięrdzonychprzy odbiorzę lub w okresie
gwarancj i w wysokoś ci 0 J oń wynagrodz enia za przedmiot umowy za każdy
dzień zwłoki licząc od terminu ustalonego na usunięcie wad;
c) ztylułu odstąpienia od umowy zwiny dostawcy w wysokościI0 %
wynagrodzenia za przedmiot umowy.
2) Odbiorca płaci dostawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z winy odbiorcy w wysokościI0 Yo
wynagrodzęn|a za przedmiot umowy.
:

2. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy uważa się również niedostarczęnle
przęz dostawcę wszystkich wymaganych kart charakterystyki wraz z dostarczanym

towarem.

3. Jezeli zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania
uzupełniającego.

§7

Dostawca udziela odbiorcy gwarancji producenta na dostarczony przedmiot umowy,
zobowiązując się do usunięcia stwierdzonych wad na własny koszt w terminie 14 dni od
wezwania w formie pisemnej. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni od wezwania oraznie
przystąpienie ptzez dostawcę do ich usunięcia w określonym terminie uzasadniaó będą
przemi ennie prawo Zamawiaj ące go do do cho dzenia odszkodowania na zasadach o go lnych,
bądź wykonania zastępczego nakosztdostawcy, z zastrzężęniem ust.3.

§8

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie zmiany
niewazności,

i

§9

uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

§10

Ewęntualnę spory mogące powstaó na tlę stosowania niniejszej Umowy Strony poddają pod
r o zstrzy gnię cie właściwego S ądu.
§ 11.

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wrażam zgodę na
przetwatzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym w zakresie,
w jakim jest to niezbędne d|a ręalizacji powyższego zadania.

Niniejszą Umowę sporządzono
stwierdzaj ą zgodnymi podpisami.

Odbiorca

w

§12

dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

Dostawca

co

strony

nik nr l
Lp.

1

2.

a
J.

Nazwa asortymentu

PĘn Vanish

odplamiacz do
tkanin białych 1l
PĘn Vanish
odplamiacz do
tkanin kolorowych

Jedn
ostka
miar

I1ość

Cena jedn.
netto

y

Warto
ść
netto

Pod
atek

VA

Wartość
brutto

T%

Szt

50

szt

50

para

108

1l

Rękawice gumowe
gospodarcze

rozmiar

L

Razęm:

/

data i podpis wykonawcy/

