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Strzelce Op., dnia l4.10.20l9r.

DPS.3068.ZP.245.2019

Zaproszenie do składania ofert
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul, StraŻacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego Óziała Dyrektor DpS pani
Jolanta Osuch zaprasza do złożeniaofert na realizĘę zadania, iaó..go wartośćnie
Ptzehacza wYrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, lĘłączonej ze
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. IJ z 20't7r. poz" 1579)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art.4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby
Domu pomocy w strzelcach op. z fllią w szymiszoroi. i filią w Leśnicy
uI. Strażacka 8.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatruŃowych na potrzeby
Domu
PomocY SPołecznej w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie filią w Leśnicy
ul.
strażacka 8 na zasadach;
l)WYkonawca zobowiązuje^się dostarczyć materiały opatrunkowe własnym
transportem
i na swój koszt w godz.800-1400do:
1)?|S Strzelce Op., ul. Strażacka 8 - (załącznik nr 1),
b)
Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2 (załącznii ff 2),
_DlS
c) DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20
(załącznik nr 3).
2) wYkonawca wYdaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiającego, który go
Przelicza, sPrawdza jakoŚĆ, uszkodzenia, termin gwarancji oruz zgodnośó"i zamówieniem,
3) dostarczonY towar powinien mieć co najmniej 12 miesięcrny-ok
gwarancji,
4) wYkonawca za?ęwnia dobrą jakośćasortymentu obejmującą min.
-zamówienia brali uszk odzeń.
5) wYkonawca gwaranĘe niezmienną cenę przedmiotu
w okresie
obowiązywania umowy.
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Termin realizacii zamówienia

Od

:

do dnia 04.1I.2019r.

Kryterium oceny ofert: _ cena l00ol,
Druk - formularz oferty,
2, ZamawiającY doPuszcza składanie
,ofert częściowych, obejmujących jedną, dwie lub
ttzy częścizadania (załącznik rr 7,załącznik
nr 2, załącznit< nr :l.
3. AklualnY odPis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji
o działalnościgospodarczĄ - zŃącznik nr 4.
1.

wszelkich informacii udzielaia:

o

w. sPrawie ProcedurY wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds. zam. publicznych _
tęI.771461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce op., ul. Straża;ka
8,
47-I00 Strzelce op. email: przetargi@dps.strzelcęop.pi

w sprawie przedmiotu zamówienia:

DPS Strzelce op. ul. Strazacka
tel.

77

l

46I -34-80 wew. 424

8

- Teresa Słonina -kierownik Domu

-

DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelęcka 2-Anna Migoń-Wirska-kierownik Domu
te.l" 77 1462-38-45 wew. 21,
DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20 - Lucyna Cisińska - kierownik Domu

tel. 77 1463-98-30 wew. 55

-

Termin skladania ofert upĘrva z dniem 21.10.2019r. do godz. 15.00
Oferty należy złożyc w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście,
pocrtą, faxem lub pocźą elektroniczną.

załaczniki dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Druk - formularz ofertowy
ż. Zńącznik nr I.
3. Zńącznik nt 2.
4" Zńącznik nr 3.

5.
6.

Projekt umowy.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

Otrzymują:

1. x
2.x

adresat
a/a

