
Strzelce Op., dnia 0t.0].2020r.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach op.z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul"

Strażacka 8, 47-100 Str;elce op" w imieniu którego dzińa Dyrektor DPS Pani Jolanta

osuch zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania, którego wartoŚÓ nie ptzekłacza

wyrazonej w złotych róvrmowartości kwoty 30 000ęuro, wyłączonej ze stosowania

pizepisow ustawy i aniu29 stycznia20O4r. (t.Dz,tJ z20l9r,poz.1843)Prawo zamówięń

publicznych, zgodnie z art,4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO\MENIA
przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa rękawic nitrylowych dla Domu PomocY

Społecznej w Strzelcach Óp. z fi|ią w Szymiszowie i fitią w Leśnicy ul. StraŻacka 8.

przedmiotem umowy jest zaklą i dostawa rękawic nitrylowych dla Domu PomocY

Społecznej w Strzelcach op. z ft\ią w Sz;,rniszowie i filią w LeŚnicy ul. Strazacka 8 na

zasadach:
1) Dostawc azobowiązuje się dostarczyó asortyment własnym transportem i na swój koszt do

ÓPS Pitiu Szyniszów.r1. Stirelecka2,w godz. 800-1500

2) Dostawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiającego, którY go

przelicza,sprawdza jakośó, uszkodzenia, termin gwarancji oruz zgodnoŚÓ z zamówieniem,

3) Dostarczony towar powinien mieć 6 miesięczny okres gwarancji,

łjoauiorca zapewnia dobrą jakośó asortymentu obejmującą min. braki uszkodzeń,

5)Dostawca gwarantujeniezmienną cenę przedmiotu zamówieniaw okresie obowiązYwania

umowy.

Termin realizacii zamółvienia :

O<i momentu pocipisania umowy cio cinia i7.07.ż020r,

Kryterium ocenv ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać nastepuiace dokumenty:
l.Druk - formularz oferty,
ż.Załącznikrt t.
3.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoŚci

gospodarczej - załącznik nr 2"

'wszelkich informacii udzielaia:
. * ,prawie procedury wyboru - Teresa Kunert - St. inspektor ds. zanr. publicztYch-

tęL 77l46l-:ł-so węw. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strazacka 8,47-100
Strzęlce Op. email: przetargi@dps.strzelceop,pl

. \ł spravrie przedmiotu zamó*,^rienia- El^relint' Pastuch _ maga7ynier tel. 7'll462-
38-45 *"*.21 budynek DPS Filia Szymiszówul. Strzelęcka 2, 47-I00 S4'miszów



Termin składania ofert upĘwa z dniem 07.07.ż020r, do godz,15,00.

oferty należy zŁożyc w sekretariacie DPS w Strzelcach op-, ul, Strażacka 8 osobiście,

pocztą, faxem lub iocztą elektroniczną. Kopert r na}ez.opisać w następujący sposób: ofeńa

nazadanięp.n.:,,7ffiidostawarelawicnitrylowych dlaDo-" pomocy w Strzelcach op,

ź itią * ś"yńr"owie i filią w Leśnicy ul. Strazacka 8."

w związku z ytrt, iż budynek Dps jest zamkłięty, w przypadku, gdy wykonawcabędzie

składał ofertę osobiście, należy zadzlvonió domófonem przy drzwiach głównYch DPS-u

pracownik otworzy drzwi i odbierze ofertę,

Z"Zńączńk nr 1.

3. Projekt umowy"
4 " Klilzula informacyjna o przetw arzaniu danych,

l"DrŃ - formularz ofertowy

aftryrlują:
1. x adresat
2.x ala

r,]ll.ą*'
łl Ł.*:llnicy


