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Strzelce Op., dnia 03.01.2018r.

w Strzelcach Opolskich; lrl. Strażacka 8
z filiąw SZYlvil§,ZI'llVlE ifilią,,v LESNlCY
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Tablica ogloszeń/ strona internetowa
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fi|ią w Srymiszowie
ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.
tel.. 77l461_34_80 dps.strzelceopolskie@wp.pl

i filią w Leśnicy

lub przetargi@dps.strzelceop.pl

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fiIią w Szymiszowie i filią
w Leśnicy,ul. Strazacka 8, 47-100 Strzelce Opolskie informuje, że zgodnie
z regulaminem udzielania zanówień, których wartośćnie przekracza wyrażonej
w złotych kwoty 30 000 euro przeprowadza się rozpoznanie cenowe dotyczące zadania:
,,SŃcesywna dostawa pieczywa dla Domu Pomocy w Strzęlcach Op. zfiiąw Szymiszowie
i filią w Leśnicy,ul. Strażacka 8".
Wszelkich informacji udzielają:
o w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds. zam. publicznych tel 77l46t-34-80 wew. 403
budynek DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.
o 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 uczestnictwęm w zaprtaniu ofertowym na zńarlie
,,Sukcesywna dostawa pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z ft|ią
w Szymiszowie i filią w Leśnicyul. Strażacka".

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fiIią w Szymiszowie i filią
w Leśnicy przesyła w zŃączeniu formularz ofertowy na sukcesywną dostawę pieczywa
dla Domu Pomocy w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,
ul. Strazacka 8.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa dla Domu Pomocy
w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy zgodnie z zńącznikiem nr
Zamówienie dokonywane jest zgodnie z art.4 ust 8 ustawy pzp.

Kryterium oceny ofert
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Oferta powinna zawierać następujace dokumenty:
1. druk - formularz oferty,
2. załączniknr I,
3. aktualny odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalnościgospodarczej.
4. przedłożyćjedną referencję na roczną dostawę pieczywa o wartości co najmniej
50.000zł brutto.

Termin składania ofert upĘwa z dniem 08.01.2018r. do godz. 1500
Oferty należy złożyćw sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strazacka 8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocźą elektroniczną.
Otrzymują:
1. x adresat
2.x ala
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