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Strzelce Op., dnia 14.03.2019r.

l

Zaproszenie do składania ofert
Dom pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w LeŚnicY
ul. Strżacka 8, 47-100 Śtrzelce Op. w imieniu którego dzińa Dyrektor DPS Pani
Jolanta osuch zaprasza do złożeniaofert na realizację zadania, którego wartoŚÓ nie
przelłacza wyrazónej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, wyłączonej ze
stosowania pizepisów ustaw} z dnia ż9 stycznia 2O04r. (tj.Dz.U z 2017r.Poz.1579)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii gospodarczej na potrzeby Domu
pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fi|ią w Srymiszowie i filią w LeŚnicY ul.
Strażacka

8.

przedmiotem umowy jest dostawa chemii gospodarczej na potrzeby Domu PomocY
Społecznej w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8 na
zasadach:

l)Dostawca zobowiązuje się dostarczyó asortyment własny^m transportemi na swój
koszt do DPS Filia Śzymiszów ul. Strzelecka 2,w godz. 3oo-15oo
2) Dostawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiającego, który go
przelicza,sprawdza jakość,uszkodzenia,termin gwarancji oraz zgodnośćz zamówieniem,
3) Dostarczony towar powinien mieó 6 miesięczny okres gwarancji,
4) odbiorca zapewnia dobrą jakośó asortymentu obejmującą min. braki uszkodzeń,
sj oduiorc a ząda dostarczenia aktualnych kart charakterystyki wszystkich wymaganych
produktów chemicznych, które muszą być dostarczone z towarem w dniu dostawY;
jeże\i dostawca ich nie przedŁoży płatnośófaktur zostanie wstrzymana do czasu
dostarczenia wszystkich wymaganych kart.
Dostawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia
obowiązywania umowy.
6)

w

okresie

Termin realizacii zamówienia :
Od momentu podpisania umowy do dnia 05.04.2019r.

Krvterium oceny ofert: - cena 1007o
oferta powinna zawierać następuiace dokumentv:

1.Druk - formularz oferty,
2. Aktualny odpis z właściwegorejestru lrub z centralnej ewidencji i informacji o
działalnościgospodarczej.
3. Wykonawca możę złożyó ofertę na całośójak również na jedną z wlw części
zamówienia zgodnie z zńącznikiem nr I, zńącznikiem nr 2, zńącznikiem nr 3,
załącznikiem nr 4, załącznikiem nr 5, zńącznikiem nr 6, załącznikiem nr 7 lub
zńącznikiem nr 8.

wszelkich informacii udzielaia:

*

-.

sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds. zam. publicznYch
rc1.17l46l-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce op., ul. Strżacka 8,
47 -I00 Strzelce Op. email: przętarqi@dps. strzelceop.pl

-

o

w sprawie przedmiotu zamówienia- Ewelina Pastuch -tę1'. 77l462-38-45
2l budynet upsFilia Szymiszów ul. Strzelecka 2, 47-100 Szymiszów

węw.

Termin składania ofeń uptywa z dniem 21.03.2019r. do godz. 15.00
oferty należy ńożyó * ,.kót*iacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strżacka 8 osobiŚcie,
pocńą, faxem lub pocżą elektroniczną.

1.DrŃ - formularz ofertowy
2.ZŃącznik nr 1.
3.Zńącznik nr ż.
4.Zńącznik nr 3.
5.ZŃącznik nr 4.
6.Zńącznik nr 5.
l.Zńącznik nr 6.
8.ZŃącznik nr 7.
9.Załącznik nr 8.
9. Projekt umowy.
10. Klauzula informacyjna

Otrzymują:
1. x strona internetowa
2. x tablica ogłoszeń

o

przetwuzaniu danych.

