
. Strzelce Op., dnia 20.05.2020r.

DPS.2084.ZP.I73.żOza
Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul.

Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego dzińa Dyrektor DPS Pani Jolanta

osuch zaprasza do złożęnia ofert na realizację zadania, którego wartoŚĆ nie przel<racza

wyrażonej w zŁotych równowartości kwoty 30 000euro, wyłączonej ze stosowania

przepisów ustawy z dnia ż9 stycznta 2OO4r. (tj.Dz.IJ z 20I9r.poz.1843) Prawo zamówień
publicznych, zgodnie z art.4 ust. 8,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa arĘkułów biurowych dla Domu Pomocy
-vv Sti,zeicach Op. z F,|ią w Szy-miszowie i fitią -w Leśnicy ui. Strażacka 8.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych na pottzeby Domu Pomocy
Społecznej w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strżacka 8
na zasadach:
l)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły biurowe ^yłasplrm transportem i na

swój koszt do DPS Strzelce Op. ul. Strńacka 8, w godz. 300-14oo osobiście, kurierem
lub pocztą,
2) Wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiającego, który go

przelicza, sprawdza jakość oraz zgodnośc z zamówieniem,
3) Wykonawca zwewnia dobrą jakośó artykułów biurowych,
4)Wykonawca gwaranĘe niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązlvania
umowy.
5) Wykonawca moze złożyć oferlę na całość jak również na jedną z wlw częŚci
zamówienia (zŃącznik nr 1 lub 2).

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 05.06.2020r.

Krvterium ocenv ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać nastepuiace dokumenty:
1.Druk - formularz oferty.
2. Wykonawca możę złożyc ofertę na całośó jak również na jedną z wlw- częŚci
zamówienia (załącznik nr 1 lub 2).

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

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

_ięi.77l46i-34-80 wew. 403 bu,lyiiek DPS §trzelce Op., ul. Strażacka 8,

47 -I00 Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.p1
w sprawie przedmiotu zamówienia:

o DPS Strzelce Op.- Joanna Gołomb - refęręnt ds. kadr -tel.771461-34-80 wew. 414

budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.
email: kadĘz@dps.strzelceop.pl

1



Termin składania ofert upływa z dniem +,=ds-dni+27.05.2020n godz. 15.00

Oferty naleĘ złożyó w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście,
poaztą, falem lub pocźą elektroniczną.

Oferty należy złożyó w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiŚcie,
pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertę należy opisaó w następujący sposób: Oferta
nazadaniepn.:,,Dostawa artykułów biurowych dla Domu Pomocy w Strzelcach Op. z
filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8".

Wzwiązku z tym, iz budynekDPS jest zamknięty, w przypadku, gdyWykonawcabędzie
składał ofertę osobiście, należy zadzwonió domofonem przy drzwiach głównych DPS-u
pracownik otworzy drzwi i odbierze ofertę.

załaczniki dotvczace przedmiotu zamówienia:
1. Druk - formularz ofertowy.
Z.Załącznik nr 1,

3.Załącznik nr ż.
4. Projekt umowy.
5" Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

ńfrąlmlr ią,

1. x strona internętowa
2. x tablica ogłoszeń
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