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Tablica ogłoszeń/ strona internetowa

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fllią w Srymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8, 47-1,00 Strzelce Op.

te|. 77l461-34-80 drrs.strzelceopolskie@wp.nl lub przetargi@dps.strzelceop.pl

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią
w Leśnicy, ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Opolskie informuje, że zgodnie
z regulaminem udzięIanta zamowień, których wartośó nie przekracza wyrńonej
w złotych kwoty 30 000 euro przeprowadza się rozpoznanie cenowe dotyczące zadania:
,,Sukcesywna dostawa jaj kurzych świeżych średnich rozmiar M dla Domu Pomocy
w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8".
Wszelkich informacji udzielają:

. w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds. zam. publicznych _
tęl. 77146I-34-80 wew. 403
budynek DPS w Strzelcach Op. ul. Stra:żacka 8, 47-100 Strzelce Op.

. w sprawie przedmiotu zamówienia - Jolanta Fijałkowska _ dietetyk -
tęl. 77l 462-38-45 wew. 25 DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2, 47-100
Szymiszów
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WYkonawcy zainteresowani uczestnictwem w zapytarńJ ofertowym na zadanie;
,,Sukcesyvma dostawa jaj klxzych świeżych średnich rozmiat M dla Domu pomocy
SPołecznej w Strzelcach Op. z fiIią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażackai'.

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią
w LeŚnicy ptzesyła w zńączeniu formularz ofertowy na sukcesywną dostawę jaj
kurzYch Świeżych średnich rczmiar M dla Domu Pomocy Społócznej w Strzelcach op.
z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strazacka 8.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jaj kurzych świeżych średnich
rozmiar M dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowiei filią w Leśnicy ul. Strżacka 8 zgodnie z załącznikiem nr 1.
Zamówienie dokonywane jest zgodnie z art.4 ust. 8 ustawy pzp.

Kryterium oceny ofert : cęna l00%o

1. druk - formularz oferty,
2. zńącznikw l,
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej.

Termin skladania ofert upływa z dniem 08.01.2018r.
Oferty należy zŁożyó w sekretariacie DPS w Strzelcach
pocztą, faxem lub pocżą elektroniczną.

Otrzymują:
1. x adresat
2.x ala

do godz. 1500

Op. ul. Strazacka 8 osobiście,

oferty,


