Strzęlce Op., dnia 17.04.20l8r.

DpS ł$Y,,l,P. dał,,J.01$

Zaproszenie do składania ofert
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strazacka 8, 47-t00 Strzelce Op. w imieniu którego dziil,a Dyrektor DPS Pani
Jolanta Osuch zaprasza do złożenta ofert na realizację zadania, którego warlośó nie
ptze|łacza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, wyłączonĄ ze
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004t. (tj.Dz,U z 20I7r.poz.1579)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art, 4 ust. 8,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odzieży medycznej, obuwia
roboczego i środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w
Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicyul. Strażacka 8.

1. Przedmiotemzamówienia jest zakup wrM z

dostawą odzieży medycznej, obuwia
roboczego i środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8 o fasonach,
materiale, kolorze i rozmtarach przedstawionych przez Wykonawcę zgodnie
z załącznikiem nr 1, zńącznikiem nr 2, zńączntkiem nr 3, zńącznikiem nr 4,
zńączniktem nr 5, zńącznikiem nr 6 na zasadach,.
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyó asortyment własnym transportem do DPS
Strzelce Op., ul. Strazacka 8, w godzinach 800-1400, osobiście,kurierem lub pocztą do
dnia 01,06.2018r.
2) Wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawlającego, który go
prze|tcza, sprawdza jakośó oraz zgodnośc z zamówieniem,
3) Wykonawca gwaranĘe niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy.
4) Wykonawca uwzględnia w dokonanym zamówieniu, mozliwośćwymiany obuwia
medycznego w rozmiarze określonymprzez producenta w przypadkach, kiedy ten rozmiar nie
będzie ściśleodpowiadał potrzebom konkretnego pracownika (budowa anatomiczna stopy).
5) Wykonawca uwzględnia przy zakupte odzieży roboczej męskiej , zróżnicowania jej
rozmiarów oraz ilościw poszczegolnych rozmiarach, tak aby stosunkowo łatwo dało się
dostosowaó do potrzeb pracowników wykonujących pracę na terenie DPS w ciągu całego roku.
Obecnie nie jest mozliwe ustalenie dokładnych ilościodzieży w poszczególnych rozmiarach
z uwagi na rotację skazanych.

Termin realizacii za+ówienia :
Od momentu podpisania umowy do dnia 01.06.2018r.
Kryterium oceny ofert: - cena

1,007o

Oferta powinna zawigrać nastepuiące rdokumenty:
1.druk - formularz oferly,

na całośćjak rownież na jedną
zńącznikami nr I, 2, 3, 4, 5, 6.

2. Wykonawca możę złożyc ofertę

zamówienia zgodnie

z

z wlw

części

3.Do oferty należy dołączyć 1 parę oferowanego modelu obuwia -w tozmlarze
jednym z określonych w załączniku nr 6 - w celu dokonania oglądu i oceny
przydatnościobuwia do potrzeb pracowników. W ruzie wybrania oferty para obuwia
przechodzi na poczet zamówienia. W ruzię nie wybrania oferty para obuwia zostanię
zwrócona wykonawcy po ogłoszeniu wyniku postępowania. Zwrot następuje na koszt
Zamawiającego.

Aktualny odpis z właściwegorejestru lub
działalnościgospodarczej.

4.

wszelkich informacii udzielaią:
. w sprawie procedury wyboru

o

z

centralnej ewidencji

i

informacji o

Kunęrt - Inspektor ds. zam. publicznych tęI.]7146I-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strazacka 8,
47 -100 Strzelce Op. email: przetargi@dos.strzelceop.pl
w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata Długosz - inspektor ds. BHP i P.poż
tel 77l46I-34-80 wew. 415 budynek DPSw Strzelcach Op. ul. Strazacka 8,
47 -I00 Strzelce Op, email: bhp@dps.strzelceop.pl
- Teresa

Termin składania ofert upĘwa z dniem 24.04.2018r. do godz. 15.00
Oferty na|eży złożyó w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strazacka 8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.

załaczniki dotvczace przedmiotu zamówienia:
1.Druk - formularz ofertowy.
2.Zał.ączntk nr 1.

3.Zńączntk nr
4.Zńącznik nr
5.ZŃączntk nr
6. Załączntk nr
7. Zał.ącznik nr
8.

2.
3.

4.
5.
6,

Projekt umowy.
Domu
'f,J

z Fiiią

*jY

ł}!i§*

ł,.,

§

Formularz ofertowy
na wykonanię zadania: zakup wraz z dostawą odzieĘ medycznej, obuwia roboczego
i środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.
z filią w Śzymiszowie i filią w Leśnicyul. Strażacka 8.

I.Nanva zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w
Szymiszowie i filią w Leśnicy
Kierownik zarnawiającego: Dyrektor DPS Pani Jolanta Osuch ul, Strazacka 8,
kod: 47-100, Miejscowośó: Strzelce Op.o Powiat: strzelecki
e-mail : dps.strzelceopolskie@wp.pl
tel. /fax 077 146I-34-80
II.

Naava

Nazwa

i

adres Wykonawcy:

.i.....

Siedziba
Wojewodztwo..
Nr tęlefonu

Nr

faksu

i przedmiot zamówienia:
Zakup wraz z dostawą odzieży medycznej, obuwia roboczego i środków ochrony
indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie
i filią w Leśnicy ul, Strażacka 8.

III. Nazwa

IV. Wartośćzamówienia:

zalacznik nr

l

*

Oferuję wykonanie przedmiotu zamowietia za;
Cenę brutto: .,..
1.

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

Zalacznik nr 2

..%ow kwocie:

*

Oferuję wykonanie przedmiotu zamowięnia za;
Cenę brutto: ....
1.

Słownie:
Podatek VAT:
Słownie:
Cena netto: ......
Słownie:

Zalacznik nr 3
1.

,...,...3ń,w kwocie:

*

OfeĄę wykonanie przedmiotu zamowrcnia

Cenę brutto: ....
Słownie:
Podatek VAT:
Słownie:

........,o^,w kwocie:

za;

Cena netto:
Słownie:

Załacznik nr 4

*

Załacznik nr 5

*

'wykonanie przedmiotu
1. Oferuję
zamowlenia za,.
Cenę brutto:
Słownie:
Podatek VAT:
.........oń,w kwocie:
Słownie:
Cena netto:
Słownie:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówięnia za:
Cenę brutto:
1.

Słownie:
Podatek VAT:
Słownie:

...,.....o^,w kwocie:

Cena netto:
Słownie:

Załacznik nr 6

*

Oferuję wykonanie przedmiotu zamowięnia za:
Cenę brutto:
1.

Słownie:
Podatek VAT:
Słownie:

,,.......Yo,w kwocie:

Cena netto:
Słownie:
2.

Deklaruję ponadto:

*

a) termin wykonania zamówienia: do dnia

b)

dostawę własnym transpoftem
godz.
w
300 - 14oo
c) okres gwarancji:
d) warunki płatności:

i

01.06.2018r.

na swój koszt do DPS Strzelce Op. ul. Strażacka

8

Załącznikami do niniejszego formu|arza stanowiącego integralną częśćoferty są: *
1. Wykonawca może złożyćofertę na całośó jak również na jedną z wlw części
zamówienia zgodnie z załącznikami nr I, 2, 3, 4, 5, 6.
2. Aktualny odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
3.

działalnościgospodarczej.

UWAGA:
l.Do oferĘ należy dołączyć1 parę oferowanego modelu obuwia _ w rozmiarze
jednym z określonych w załączniku nr 6 - w celu dokonania oglądu i oceny
przydatnoŚci obuwia do potrzeb pracowników. W razie wybrania oferty para
obuwia przechodzi na poczet zamówienia. W razie nie wybrania oferĘ para
obuwia zostanie zwrócona wykonawcy po ogłoszeniu wyniku postępowania. Zwrot
następuje na koszt Zamawiającego.

2.Proszę o uwzględnienie w dokonanym zamówieniu, możliwościwymiany obuwia
w rozmiarze określonym przez producenta w przypadkacho kiedy ten rozmiar nie będzie
ściśleodpowiadał potrzebom konkretnego pracownika (budowa anatomiczna stopy).
3.Ponadto proszę o uwzględnienie prry zakupie odzieĘ roboczej męskiej ,zróżnicowania
jej rozmiarów oraz ilościw poszczególnych rozmiarach, tak aby stosunkowo łatwo dało
się dostosować do potrzeb pracowników wykonujących pracę na terenie DPS w ciągu
calego roku. Obecnie nie jest możliwe ustalenie dokładnych ilościodzieży w
poszczególnych rozmiarach z uwagi na rotację skazanych.

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych v,ryrażam zgodę na
przetwatzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym w zakresie,
w jakim jest to niezbędne dla realizacji powyższego zadanta.

miejscowość, data
podpis

x niepotrzebną

częśćskreślić

i

pieczęć Wykonawcy

Projekt umowy

nr

....../2018
w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem
zawatl:a w dniu
Strzeleckim, repr€zentowanym przel, Jolantę Osuch, dzia|ającą na podstawie
upoważnienia Ędanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r.
Dyrektorowi DPS w Strzelcach Op. z fi|ią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,
ul. Strażacka 8, 47-t}OStrzelce op., Zwanym dalej,,rZamawiającym,o,
NIP: 756-18-12-928 a ..........
prowadzącym dzialalność pod firmą

Umowa dostawy

reprezentowanym pIzezi

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

. zwanym dalej Wykonawcą, upoważnionego do
reprezentowania Wykonawcy i za,warcianiniejszej umowy, NIP: """,
1.

§1.

1. Przedmiotemumowy jest zakup wTaz z dostawą odzieży medycznej, obuwia
roboczego i środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej
w Strzeicach op. z fiIią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strazacka 8 o fasonach,
materiale, kolorze i rozmiarach przedstawionych w ofercie Wykonawcy zgodnie
z załącznikiem nr I, załącznikiem nr 2, zńącznikiem nr 3, załącznikiem nr 4,
załącznikiem nr 5, załącznikiem nr 6 do umowy na zasadach:
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment własnym transportem do DPS
op., ul. Strażacka 8, w godzinach 800-1400, osobiście,kurierem lub pocztą do
St
"eic.
dnia 01.06.2018r.
2) Wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicięlowi zarnawiĄącego, który go
przelicza, sprawdza jakośćoraz zgodnośćz zamówieniem,

gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia W okresie
obowiązywania umowy,
4) Wykónawca uwzględnia w dokonanym zamówieniu, mozliwośćwymiany obuwia
medyóznego w rozmiaize okręślonym przęzproducenta w przypadkach, kiedy ten rozmiar nie
będzie ściśleodpowiadał potrzebom konkretnego pracownika (budowa anatomiczna stopY).
sj wyt<onurr.u uwzględnia przy zakllpie odzieży roboczej męskiej , zróżnicowania jej
rozmiarów oraz ilościw poszczególnych rozmiarach, tak aby stosunkowo łatwo dało się
dostosować do potrzeb praCowników wykonujących pracę na terenie DPS w ciągu całego roku.
obecnie nie jest możliwe ustalenie dokładnych ilościodzieży w poszczegÓlnych rozmiarach
z uwagi na rotację skazanych.

i; Wykonu*.u

i.

2.
3.

§2.
Termindostawy ustala się do dnia 0i.06.2018r.
przędłużenie umownego terminu realizacjimoże nastąpió w wypadku rozszęrzenia
zakresu umowy.
Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga sporządzenta
stosownego aneksu w formie pisemnej.

LZapłata na rzecz Wykonawcy za

§3.

dostarazoną odzięż medyczną, obuwie robocze
i sróan ochrony indywidualnej nastąpi według cen zawartych w formularzu cenowym
złożonym wraz z ofertą w formie przelewu w terminie 14 dni od daty wystawienia

przez Wykonawcę faktury VAT.

za dostarczoną odzież medyczną, obuwie robocze i środkiochrony
indywidualnej będą następująco wskazywać Nabywcę i Odbiorcę.

2. Faktura

Nabywca:
powiat strżelecki
ul. Jordanowska 2
47-1,00 Strzelce Op.
NIP: 756-18-12-928
Odbiorca:

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

z filią w

Szymiszowie

i filią w

Leśnicy,

Faktura będzie dostarczona do Odbiorcy tj, Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op,
Szymiszowie i filią w Leśnicy,ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.
4. Płatnikiem faktury za dostarczoną odzież medyczną, obuwie robocze i środki
ochrony indywidualnej będzie Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią
w Są.,rniszowie i filią w Leśnicy.
.....,,....zł.
5. Szacunkową wartośćzamówienia na 2018 rok ustalono na kwotę
3.

z filią w

§4.

1.Faktura wystawionaprzez Wykonawcę płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od daty

doręczenia faktury.
2,W razte nie uregulowania należnościw terminie Wykonawcanaliczy odsetki ustawowe od
wartości fŃtury.

§5.

1.Reklamacj e ZamawiĄącego, dotyczące jakości,fasonu, koloru lub rozmiaru dostarczonego

asortymentu, Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić w ciągu 14 dni od
Zgłoszenia mozna dokonaó pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.
2.Ko szty reklamacj i obctążaj ą Wykonawc ę,

ich zgłoszenia.

§6.

W wypadku wystąpienia po stronie Wykonawcy przeszkód uniemożliwiających
przystąpienie do zadania umówionego przedmiotu umowy, ciąży na Wykonawcy
obowiązek niezwłocznego zawiadomienia DPS z podaniem przyczyn zwłoki - w
wypadku nie dokonania przedmiotowych czynności Wykonawca pozostaje w zwłoce.
2. W wypadku wystąpienia po stronie DPS przeszkod uniemożliwiających przystąpienie
1,

do odbioru umówionego przedmiotu umowy lub odmowy przystąpienia do niego bez
podania pIzyazyn, Wykonawca .vqtznaczv DPS dodatkowy termin odbioru, a po jego
bezskutecznym upływie dokona jednostronnego sporządzęnia protokołu zdawęzoodbiorczego.

§7.

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Wykonawca płaci ZamawiĄącemu kary umowne
a) zazwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości O,IYo
wynagrodzeniazaprzedmiot umowy , zakńdy dzięń zwłoki, nie więcej
jednak niZ do wysokości10 %
:

b)

zazwłokę w usunięciu wad stwierdzonychprzy odbiorze lub w okręsie
gwarancji w wysokości0,7 oń wynagrodzeniazaprzedmiot umowy zakażdy
dzień zwłoki ltcząc od terminu ustalonego na usunięcie wad;
c) ztytńu odstąpienia od umowy zwiny Wykonawcy w wysokości10 %
' wynagrodzenia za przedmiot umowy.
2) Zamawiapcy pŁaci Wykonawcy kary umownę:
a) ztl,tułuodstąpienia od umowy zwiny Zamawiającego w wysokości10 %
wynagrodzęnia za przedmiot umowy,

Jężęti zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub
nienalezl.tego wykonania umowy, strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania

2.

uzupełniającego.

§8.

1.Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy posiada wymagane odpowiednimi
przepisami atesty i certyfikaty, a kopie tych dokumentów przekaże wraz z dostawą.
2.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oryginały wymaganych atestów lub certyfikatów
w każdej chwili, na żądante Zamawtającego.

§9.

1.Wykonawcaudziela Zamawiającemugwarancji producenta na dostarczonyprzedmiot
umowy, zobowiązując się do usunięcia stwierdzonych wad na własny koszt w terminię 14
dni od wezwania w formie pisemnej. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni od wezwania oraz
nie przystąpienie przez Wykonawcę do ich usunięcia w określonymterminie uzasadniać będą
przemienni e prawo Zamawiaj ące go do do cho dzęnia odszkodowania na zasadach o gó lnych,
bądźwykonania zastępczego na koszt Wykonawcy, z zastrzezenięm ust. 3.
§10.

l.W

sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodęksu
Cywilnego.
2.Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygane będą przęz Sąd Rejonowy w
Strzelcach Opolskich..

Oświadczam, iż zgodnie z

§ 11.

ustawą o ochronie danych osobowych v,lyrażam zgodę na
przetwatzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym w zakresie,
w jakim jest to niezbędne dla realizacji powyższego zadaria.

Wszelkie zmiany

i

§ 12.

uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

niewazności.
§ 13.
Umowę sporządzono wdwóchjednobrzmiących egzemplaruach, po jednym dlakażdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

