
Dp s. ząz §. zp :t 8 4:żO2ó
Strzelce Op., dnia 18.06.20ż0r.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul.
Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Parri Jolanta
Osuch zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania, którego wartośó nie przel<racza

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, vrryłączonej zę stosowania
przepisów ustawy z dnta 29 stycznia 2004r. (tj.Dz.U z 2019r.poz.1843) Prawo zamowięń
publicznych, zgodnie z art.4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIBNIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii gospodarczej na potrzeby Domu
Pomocy Społecznej w Strzelcach Op., filią w Srymiszowie i filią w Leśnicy ul.
Strażacka 8.
Przedmiotem umowy jest dostawa chemii gospodarczej na pottzeby Domu Pomocy
Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul, Strażacka 8 na
zasadach;
1) Dostawcazobowiązuje się dostarczyó asortyment własnym transportem i na swój koszt do
DPS Filia Szymiszów ul, Strzelecka},w godz. 800-1500

2) Dostawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiającego, który go
przelicza, sprawdza jakość, uszkodzenia, termin gwarancji oraz zgodnośó z zamówieniem,
3) Dostarczony towar powinien mieć 6 miesięczny okres gwarancji,
4) Odbiorca zapewnia dobrą jakość asorlymentu obejmującą min. braki uszkodzeń,
5) Odbiorca żąda dostarczenia aktualnych kart charakterystyki wszystkich wymaganych
produktów chemicznych, które muszą być dostarczone z towarem w dniu dostawy; jeżeli
dostawca ich nie przedłoży płatność faktur zostanie wstrzymana do czasu dostarczenia
rxrczrzcfLich \l/\Imąoqn\/oh 1rqń

6)Dostawca gwarantujeniezmienną cenę przedmiotu zamówieniaw okresie obowiązywania
umoWy.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 06.07.ż0ż0r.

Kryterium ocenv ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać nastepuiace dokumentv:
l.Druk - formularz oferty,
2. Wykonawca może złożyó ofertę na całość jak również na jedną z wlw części
zamówieniazgodnie zzŃącznikiemnr l,zał.ączntkiem nr 2, zńącznikiem nr 3, załącznikiem
nr 4, zŃącznikiem nr 5 lub załącznikiem nr 6.

3.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej - zńącznik nr 7.

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

tel.]7146I-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strazacka 8,47-100
Strzelce Op, email: przetargi@dps.strzelceop.pl



o w sprawie przedmiotu zamówienia- Ewelina Pastuch - magazrnier tel.77l462-

38_45 wew. 21 budynek DpS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2, 47-100 SzYmiszów

Termin składania ofert upĘwa z dniem 24.06.2020r. do godz. 15,00 
_

ór.rty nalszy ńozyi * słoetu.iacie DPS w Strzelcach oP. ul. StraŻacka 8 osobiŚcie'

pocztą, faxem lub iocztą elektroniczną. Kopertę należy opisaównastępujący,sposób: oferta

na zadaniępn.:,,Dostawa ihemii gospodarcz ej na potrzeby Domu pomocy w Strzelcach op,

z ftlią w śzymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8."

W związku z tym, iz budynek DPS jest zam?,rięty, w przypadku, s.dr_Wv_\onawca będzie

składał ofertę osobiście, 
"na|eży 

zadzwonic domofonem przy drzwiach głownych DPS_u

pracownik otworzy drzwi i odbierze ofertę,

l.Druk - formularz ot-ertowy

Z.7dącznik nr 1.

3"Zńącznik nr ż.
4.Zńącznik nr 3.

5.ZŃącznik nr 4.

6"Zńącznik nr 5.

7 . Zńącznik nr 6.

8. Projekt umowy.
9. Klauzula informacyjna o przetwarzańu danych,

Otrzymują:
1. x strona internetowa
2. xtablrtca ogłoszeń

ofertowy


