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Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op, z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8, 4]-100 Strzelce Op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani
Jolanta Osuch zaprasza do złożenia ofert na rea|izację zadania, którego wartość nie
przeLłacza wyrazonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, vłyłączonej ze
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznta 2004t. (tj"Dz.U z 20l7r.poz.1579)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓ\ilIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i zamontowanie w miejscu docelowym
mebli do DPS Filia Leśnica ul. Szpitalna 20.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i zamontowanie w miejscu docelowym mebli
do DPS Filia Leśnica ul. Szpitalna 20 na zasadach:
1. DPS Filia Leśnica ul. Szpitalna 20 - eabinet zabieeowy zgodnie z przedstawioną
wizualtzacją w zńącznikach od 1-19.
2" Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych, mocowane do ścian na szynach z
wyjątkiem biurek i stolikow.
3. Korpus: Platinum 0859 PE (szary)
4. Fronty: Sunshine 0134 BO (Zółty)
5. Umywalka zamawiaj ącego.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment własnym transportem i na jego
koszt do DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20,
7. Przedstawiciel zamavliającego jest obecny ptzy odbiorze przedmiotu zamówienia
i dokonuje sprawdzenia jego stanu technicznego i estetycznego; powiadomienie o
terminie odbioru następuje pocztą elektroniczną, telefonem lub na piśmie,
8. Wykonawca zapewnia dobrą jakośó przedmiotu zamówienia , obejmującą dobry stan
techniczny i estetyczny przedmiotu zamówienia, w tym brak jakichkolwiek uszkodzeń
lub zarysowań,
9.Zamontowane meble powinny mieć co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji,
10. Wykonawca zapęwnia dobrą jakość asońymentu obejmującą min. braki uszkodzęń.
1 1. Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówieniaw okresie
obowiązywania umowy.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 30.11.2019r.

Informacie dodatkowe:
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu dokonywanych pomiarów i
jego otoczenia a takżę zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie
dodatkowe informacje, które mogą byó konieczne do przygotowania oferly oraz zawarcia
umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu dokonywanych
pomiarów poniesie Wykonawca. Kontakt Lucyna Cisińska tel,771463-98-30 wew. 55 w
godz.8.00-15.00 budynek Domu Pomocy Społecznej Filia Leśnica, ul.Szpitalna20 od
poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.



Kryterium oceny ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać następuiace dokumentv:
1. Druk - formularz oferty,
2. Aktualnj, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dzińalności gospodarczej - załącznik nt 20.

wszelkich informacii udzielaią:
o w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - St. inspektor ds. zam.

publicznych-tel,77146I-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op.,
ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelcę Op. email: przetargi@dps.strzelceop.p1

o w sprawie przedmiotu zamówienia : - Lucyna cisińska - kierownik Domu
- tęl"77l463-98-30wew.55 budynek DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20, 47-150
Leśnica

Termin składania ofert upływa z dniem 07,11.2019r.
Oferty należy złożyc w sekretariacie DPS w Strzelcach
pocztą, faxem lub pocżą elektroniczną.

Załaczniki dotyczace przedmiotu zamówienia:
1, Druk - formularz ofertowy
2. Załączntki od nr 1 do nr 19.
3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

Otrzymują:
1. x adresat
2. x ala

do godz. 15.00
Op. ul. Strażacka 8 osobiście,
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