Strzelce Op.,

dnia

19.10.2018r.

DPS.2681 .ZP .285.2018

Zaproszenie do składania ofert
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. , filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul, Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego dziŃa Dyrektor DPS Pani
Jolanta Osuch zaprasza do złożeniaofer1 na realizację zadania, którego wartośćnie
przehacza wyrazonej w złotych równowaftości kwoty 30 000euro, wyłączonej ze
stosowania przepisów ustawy z dnia ż9 stycznia 2004r. (ts.Dz,U z 20l7r.poz.1579)
Prawo zamowrcń publicznych, zgodnie z art. 4 ust, 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓ\MENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa suszarki bębnowej model UU 050 (bęben ze
stali nierdzewnej) wraz z montażem w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.
z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicyul. Strażacka 8.
Przedmiotem umowy jest dostawa suszarki bębnowej model UU 050 (bęben ze stali
nierdzewnej) wraz z montażem w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią
w Szymiszowię i filią w Leśnicy ul. Strazacka 8 na zasadach określonych w ofercie
oraz pontżej:
1) Wykonawca zobowiązuje się do demontażu starej suszarki bębnowej ( i wywiezienie
jęj , pomieszczenia pralni Domu Pomocy Społecznej filia Szymiszów ul. Strzelecka 2
na zewnątrz budynku własnym transportem i na swój koszt ) oraz montażu nowej
suszarki bębnowej do pomieszczenia pralni Domu Pomocy Społecznej Filia Szymiszów
ul. Strzelecka 2 własnym transportem i na swój koszt, w godzina.h 3oo-15o0 do dnia
30.1 1.2018r.

2) wykonawca w ramach sprzedaży zapewnia jednorazowe bezpłatne przeszkolenie dla
personelu pralni obsługującego suszalkę bębnową prowadzone przez przedstawiciela
fi.my na terenie DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2, w dzięń uzgodniony odrębnie

z

przedstawicielem DPS.

3) wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia

w

okresie

obowiązywania umowy,
4) stan zakupionego sprzętu - fabrycznie nowy,
5) wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamavliającego, który
go sprawdza jego jakość,widoczne uszkodzenia, termin gwarancji,
6) dostarczona suszarka bębnowa powinna mieć co najmniej 36 miesięczny bezpłatny
okres gwarancji,
7) wykonawca zapewnia dobrą jakośćasortymentu obejmującą min. braki uszkodzeń,
wgnieceń itp.
8) wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, aktualne atesty i świadectwa dopuszczenia
do stosowania w budynkach użytecznościpublicznej (pralnia zaĘadowa) w języku
polskim na terenie kraju- zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresię.

Termin realizacii zamówienia :
Od momentu podpisania umowy do dnia 30.11.2018r.
Kryterium ocenv ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać nastepuiace dokumenty:

1.Druk - formularz oferty,
2. AktualnY odpis z właściwegorejestru lub
działalnościgospodarczej.
3.Załącżnlknr 1.

z

centralnej ewidencji

i

informacji o

wszelkich informacii udzielaią:
' w sPrawie Procedury wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds. zam. publicznych
te1.77l461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce op,, ul. Straza;ka 8,

'

-

47 -I00 Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.p1
W sPrawie przedmiotu zamówienia- Renata Kurka-p.o. Kierownika Dzińu
administracji i obsługi tel. 77l 46I-34-80 wew. 414 budynek DpS w Strzęlcach
OP. ul. Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op. email: kadry(Odps.strzelceop.p1

Termin składania ofert upĘwa z dniem 26.10.2018r. do godz. 15.00
OfertY należy złożyc w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strazacka 8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.
l.Druk - formularz ofertowy
2. Załącznik nr 1
3.

miotu

nla:

Projekt umowy.
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