
DPS.2907.ZP.229.2020
Strzelce Op., dnia 08.10.2020r.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op,z filią w Sz5łniszowie i filią w Leśnicy ul.
Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego dział.a Dyrektor DPS Pani Jolanta
Osuch zaprasza do złożęnia ofert na realizację zadanta, którego wartość nte przel<racza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, vłyłączonej ze stosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznta 2004r. (tj,DzU z 20l9r.poz.1843) Prawo zarnówięń
publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii gospodarczej i rękawic nitrylowych na
potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fl|ią w Srymiszowie i filią w
Leśnicy ul. Strażacka 8.
Przędmiotem umorły jest dostawa chemii gospodarczej i rękawic nitrylowych na potrzeby
Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul"
strazacka 8 na zasadach:
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment własnym transportem i na swój koszt
do DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2,w godz. 3oo-15oo

2) Wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawialącego, który go
przeltcza, sprawdza jakośó, uszkodzenia, termin gwarancji oraz zgodność z zamówieniem,
3) Dostarczony towar powinien mieć 6 miesięczny okres gwarancji,
4) Wykonawaa zapęwnia dobrą jakość asoftymentu obejmującą min. braki uszkodzeń,
5) Zamawiający żąda dostarczenia aktualnych kart charakterystyki wszystkich wymaganych
produktów chernicznych, które muszą być dostarczone z towarem w dniu dostawy; jeżeli
Wykonawca ich nie przedłoży płatność faktur zostanie wstrzymana do czasu dostarczenia
wszysikioh wymaganych kari.
6)Wykonawca gwaTantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresię obowiązywania
umowy.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 30J0.202h.

Kryterium oceny ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać nastepuiace dokumenty:
l.Druk - formularz oferty,
2. Wykonawca może złożyć ofertę na całośó jak również na jedną z wlw części
zamówieniazgodnie zzałącznikiemnr I,zŃącznikiem nr 2, załączntkiem nr 3, zńącznikiem
nr 4 lub zŃącznikiem nr 5.
3.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej - załacznik nr 6.

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

telr.77146I-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strazacka 8,47-100
Strzelce Op. email: przętargi@dps.strzelceop.pl



. w sprawie przedmiotu zamówienia- Ewelina Pastuch -magazynier tel.77l462-
38-45 wew.21 budynek DPS Filia Szymiszówul. Strzelecka 2, 47-100 Szyniszów

Termin składania ofert upływa z dniem 15.10.2020r. do godz. 15.00
Oferty naIeży ńożyć w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertę należy opisać w następujący sposób: Oferta
na zadanie pn.:,,Dostawa chemii gospodarczej i rękawic nitrylowych na potrzeby Domu
Pomocy w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strżacka 8."

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

załaczniki do8czące przedmiotu zamówienia:
l.Druk - formularz ofertowy
) 7olononi1, n, 1t.

3.Załącznik rrr 2.
4.Załącznik nr 3.

S.Załącznik nr 4.
6.Załącznik nr 5.

7. Projekt umowy.
8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

Otrzymują:
l. x strona intęmetowa
2. x tablica ogłoszeń


