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Strzelce Op., dnia 01.I0.202tr,

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach op.z filią w Szymiszowie i fi]il^w Leśnicy ul,

Strażacka 8, 47_100 Strzelce op. w irnienirr ktorego dziŃa Dyrektor DPS Pani Jolanta

osuch zaptasza do złożenia ofert na rea|tzację zadania, którego warlośó nie przelłacza

kwoty 130 000 zŁotych netto, wyłączonej Ze stosowania przepisów ustawy z dnia lI
wrzęśnia ż}I9r,Prawo zamówień publicznych,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych na PotrzebY Domu

pomocy w strzelcach op. z filią w szymiszowie i filią w Leśnicy ul, strażacka 8,

przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych na PotrzebY Domu

pomocy Społecznej w Strzeicach op. z fiIią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul, Strażacka 8

na zasadach:
i;Ńytonu*ca zobowiązuje^się dostarczyć materiały opatrunkowe własnym transportem

i na swoj koszt w godz.800-1400do:

a) DPS Sirzelce Op., ul, Strazacka 8 (zńącznik nr 1),

uj pps Filia Szymiszow, ul. Strzęlecl<a 2 _ (załączn|k nr ż),

"j 
OlS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20 - (zńącznik nr 3),

2) wykonawca wydaje dostarczany asońyment przedstawicielowi zamawtającego, który go

przeltcza,sprawdza jakość, uszko-dzenia,iermin gwarancji oraz zgodność z zamówieniem,

3) dostarczony towar' powinien miec co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji,

4) wykonaw.u ,up.*rria dobrą jakośó asortymentu obejmującą min, braki uszkodzeń,

5)wykonawca gwarantuje niezmienną cenę prźedmiotu zamowienia w okręsie obowiązywania

umowy.

Termin realizacii zamówienia :

ffiia umowy do dnia 22,I0,202Ir,

Krvterium ocenv ofert: - cena il07o

1. Druk - formularz oferty,
2. Wykonawca moze ,io,zye oferlę na całość jak równiez na jedną z wlw części

zamówienia (zńącznik nr 1,2,3),
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoŚci

gospodarczĄ, zńącznik nr 4.

wszelkich intbrmacii udzielaia:
o w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - St, inspektor ds, zam, publicznych_

tel.71146I.34-80-.*403budynekDPSStrzelceop.,ul.Strażacka8,
47.tOOStrzelceop.email:przetargi(@dps.strzelceop.pl

Wlen

Strzeice Op. ul. Strażacka 8 - Teresa Słonina
4ż4
Filia Szymiszów, u|. Strzele cka 2 - Anna Migoń-Wirska - kierownik Domu -

1

-kięrownik Domu- tel.] 7 l 46I -34-80



tę|t. 77 146ż-38-45 wew, 21,

o DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20 _Lucyna Cisińska _ kierownik Domu _

tel 77l463-98-30 wew, 55

TerminskładaniaofertupĘwazdniem08.10.2021r.dogodz.15.00-
oferty naieży złożyc w sekretariacie nps w Strzelcach op-, ul, Strażacka 8 osobiście,

pocztą, faxem lub iocztą ęleklroniczną. I(opertę należy opisaó w następujący sposób: oferta

nazadaniępn.: ,,Dosiawa materiałow opatrunliowych na potrzeby Domu pomocy w Strzelcach

Op.z filią w Szymiszowie i fitią w Leśnicy ul, Strazacka 8",

w związku z tym, iz budynek Dps jest zamknięty, w przypadku gdy wykonawcabędzie

składał ofertę osobiście, należy zadzvłonió domofonem przy drzwiach głównych DPS-u

pracownik otworzy drzwi i odbierze ofertę,

zalaczniki dotvczące przędmiotu zamówienia:
1. Druk - formularz oferlowy
ż. Wykonawc a może zło4Ó ofertę na całośó jak rownież na jedną z wlw części

zamowienia (zńącznik nr 1,2,3),
3. Projekt umowy.
4. Klauzula infoimacyjna o przetwwzaniu danych,

Otrzymują:
1. x adresat
2.x ala


