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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, i7-IO0 Strzelce Op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta

osuch zapTasza do złożenia ofefi na realizację zadatia, którego wartoŚĆ nie przel<racza

*yru"orr.3 w złotych równowartości kwoty 30 000euro, wył,ączonĄ ze stosowania

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4r. (tj"Dz.IJ z 20I9r" poz. 1843) Prawo zamowięń

publicznych, zgodnie z art.4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odzieĘ medycznej, obuwia
roboczego i środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w
Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul" Strażacka 8.

1.przedmiotęmzamówieniajest zakupwtazzdostawą odzieży medycznej, obuwia roboczego

i środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z flltą
w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8 o fasonach, materiale, kolorze irozmiarach
przedstawionych przęz Wykonawcę zgodnie z załączniktem m I, załącznikiem ff Ż,

zńącznlktem nr 3, zńącznlkiem nr 4, załącznikiem nr 5, załącznikiem nr 6, załącznlkiem
nr J na zasadach:
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asorly^ment własnym transportem do DPS
Strzelce Op., ul, Strazacka 8, w godzinach 800-1400, osobiście, kurierem lub pocztą do

dnia 31.08.2020r.
2) Wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawrującego,
ptzeltcza, sprawdza jakośó oraz zgodnośc z zamówieniem,
3) Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w
obowiązywania umowy.
4) Wykonawca uwzględnia w dokonanym zamówieniu, mozliwość wymiany obuwia

medycznego w rozmiarze określonym przez producenta w przypadkach, kiedy ten rozmiar nie

będzie ściśle odpowiadał potrzebom konkretnego pracownika (budowa anatomiczna stopy).

Termin realżacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 31.08.2020r.

Kryterium oceny ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać następuiace dokumen§:
1.druk - formularz oferty,
2. Wykonawca możę złożyó ofeńę na całość jak równiez na jedną z wlw częŚci
zamówienia zgodnie z zńącznikami nr I,2,3,4;5,6,7.
3. Do ofeity rra.eżr ć,ołączilć 1 parę oftrowanego model-rl ob-,iwia - w rozmiarze jednym

z określonych w załączntkl nr 6 - w celu dokonania oglądu i oceny przydatności obuwia
do potrzeb pracowników. W razię Wbrania oferly para obuwia przechodzi na poczet

zamówienia" W razię ntę wybrania oferly para obuwia zostanię zwrócona wykonawcy
po ogłoszeniu wyniku postępowania, Zwrot następuje na koszt Zamawnjącego.

ktory go

okresie



4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej zńącznik nr 8.

Wszelkich informacii udzielaią:

@edurywyboru-TeresaKunert.St.inspektords.zam.publicznych
-tel.771461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8,

47 -rca Strzelce Op. email: przetargi@dps,strzelcęop,p1
o w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata Skowronek - St. insPektor ds. BHP i

r.poz tę|" 77l 46I-34-80 wew. 415 budynek DPS w Strzelcach Op. ul. Strazacka 8,

47-I00Strzelce Op. email: bhp@dps.strzelceop,p1

Termin składania ofert upływa z dniem 09.07.20ż0r. do godz. 15.00

oferty należy złożyć w sekietariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiŚcie,

pocń, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertę na\eży opisaó w następujący sPosób: Oferta

narai.'arriępn.:,,Zakup wIaz z dostawą odzieży medycznej, obuwia roboczego i Środków

ochrony inóywióuane.; dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie

i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8".

W związku z tym, iz budynek DPS jest zamknięty, w przypadku gdy Wykonawcabędzie

składał ofertę osobiście, należy zadzwontó domofonem przy drzwiach głównYch DPS-u

pracownik otworzy dtzwi i ocibierze ofertę.

l.Druk - formularz ofertowy.
Z.Załącznik nr 1.

3.Zńącznik nr ż.
4.Zńącznik nr 3.

S.Załącznik nr 4.

6.ZaŁącznik nr 5.

7 . Załącznik nr 6.

8. Załącznik nr 7.

9. Projekt umowy.
10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

Otrzymują:
1. x adresat
ż.x a/a


