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Tablica ogłoszeń/ strona internetowa
Dom Pomocy Spolecznej w Strzelcach Op. z ftliią w Srymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.
tel. 77l461-34-80 dps.strzelceopolskie@wp.pl lub przetargi@dps.strzelceoD.pl
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie
w Leśnicy, ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Opolskie informuje, że zgodnie
z regulaminem udzielaria zamówień, których wartośćnie przekracza wyrńonej

i

filią

w złotych kwoty

30 000 euro przeprowadza się rozpoznanie cenowe dotyczące zadania
dostawa
soli w pastylkach firmy Ciech do stacji uzdatniania wody i
,,Sukcesywna
przeglądy stacji w DPS filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2".
Wszelkich informacji udzielają:
. w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds. zam. publicznych tel. 77146I-34-80 wew. 403
budynek DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.
. w sprawie przedmiotu zamówienia -Renata Długosz-Inspektor ds. BHP ippoż.
tęl. 77l 46I-34-80 wew. 415 budynek DPS w Strzelcach Op.
ul. Strżacka 8, 47-100 Strzelce Op.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią
w Leśnicy ul, Strażacka 8
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Zaproszenie do składania ofert
fi-lł w szymiszowie i filią w Leśnicy
Dom pomocy społecznej w strzelcach op. z
imieniu którego dzińa DYrektor DPS Pani
ul. Strażack a 8, 47-100 Strzelce op. w
na realizĘ zadania, którego wartośćnie
Jolanta osuch zaprasza do zŁożęnia orert
kwot} 30 000euro, wyŁączonej ze
prze1acza *yr*orr..; w złotych równowańości
20ó4r, (tj, Dz, IJ z ż0l7r, poz, |579)
stosowania pr".pirJ* urtu*} z dtia Ź9 ,ry",nia
4 ust, 8,
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art,
pastylkach
przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa- soli firmy ciech w

dostacjiuzdatnianiawodyiprzegtądystacjiwFiliiDPSSrymiszów'
ul. Strzele cka 2 zgodnie z załącznikiem nr 1,

Kryterium oceny ofert: cena 100%
ot'erty,
druk - formularz oferty,
2.załącznlk nr 1,
lub
3. aktualny odpis z właściwegorejestru
działalnościgospodarczej.
1.

z

centralnej ewidencji i informacji o

do godz. 1500
Termin skladania ofert upływa z dniem 30.01.2018r.
Op. ul. Strażacka 8 osobiście,
Ór..ty naleĘ złożyó w sekretariacie DPS w Strzelcach
pocńą, faxęm lub pocźą elektroniczną,
Otrzymują:
1. x
2.x

adresat

ala

