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StrzęIce Op., dnia 15.03.2019r.

Zaproszenie do składania ofert
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w LeśnicY
ui" Strżacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego dzińa Dyrektor DPS Pani
Jolanta Osuch zaprasza do złożeniaofert na realizację zadania, którego wartoŚÓ nie
przehłacza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, wyłączonej ze
stosowania przepisów ustawy z dnta 29 stycznia 2004t. (tj.Dz.U z 20l7r.Poz.1579)
Prawo zamówięń publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów elektrycznych dla Domu Pomocy
Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i {ilią w Leśnicyul. Strażacka 8.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów elektrycznych dla Domu Pomocy
Społecznej w Strzelcach Op.z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka
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na zasadach:
l)Dostawca zobowiązuje się dostarczyó asortyment własny^m transportemi na swój
koszt do DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2,w godz. 30o-15o0 ;pruęz taki sposób
dostarczenia na\eży rozumieć przesyłkę kurierską.
2) Dostawca wydaje dostarczane artykuły elektryczne przedstawicielowi zarnańającego,
który je sprawdza oraz zgodnośc z zamówieniem.
3) Odbiorca zapewnia dobrą jakośó asortymentu obejmującą min. braki uszkodzeń,
4) Dostawca gwaranĘe niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy.

Termin realizacii zamówienia :
Od momentu podpisania umowy do dnia 01.04.2019r.

Krvterium oceny ofert: - c€na 100'ń
oferta powinna zawierać nastepuiace dokumenty:
l.Druk - formularz oferty,
odpis z właściwegorejestru
działalnościgospodarczej.
3.Załącznik nr 1.
2. Aktualny

wszelkich informacii udzielaia:

o

o

w sprawie procedury wyboru

lń z centralnej

- Tęresa

Kunert

ewidencji

i

informacji o

- Inspektor ds. zam. publicznych

te|.77l46l-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8,
47-I00 Strzelce Op. email

-

przetąrgi(Odps.strzelceop.pl
w sprawie przedmiotu zamówienia- Jan Klyszcz -tel. 77l462-38-45 wew. 27
budynek DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2, 47-I00 Szymiszów
:

Termin składania ofert upływa z dniem 22.03.2019r. do godz. 15.00
Oferty należy złożyó w sękretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiŚcie,
pocztą, faxem lub pocźą elektroniczną,

załaczniki dotvczące przedmiotu zamówienia:
l.Druk - formularz ofertowy

Z.Załącznik w l
3. Projekt umowy.
4. K\auzlia informacyjna o przetw arzaniu danych.
Ohzymują:
1. x strona internetowa
2.x tablica ogłoszeń

