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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, 41-100 Sirzelce op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta

osuch ,uprurru do złożęnia ofert na realizację zadania, którego wartoŚÓ nie Ptzekracza
kwoty t 

jo ooo złotych netto, wyłączonej zę stosowania przepisów ustawY z dnia II

września 2019r.Prawo zamowień publicznych,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa rękawic nitrylowych dla Domu PomocY

Społecznej w Strzelcach Op. z fi|ią w Szymiszowie i filią w LeŚnicy ul. StraŻacka 8.

przedmiotem umowy jest zakup i dosiawa rękawic nitrylowych dla Domu Pomocy Społecznej

w Strzelcach op. z'niią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8 na zasadach;

1) Wykonawca-zobowiązuje się dostarczyć asorlyment rył^asnym 
transportem i na swój kosŹ

do ni'S Filia Szymiszów ul. Stizelecka2,w godz. 800-1500

2) Wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zarnawiĄącego, którY go

prre|lcra,sprawdŹa jakość, uszkodzenia, termin gwarancji oraz zgodność z zamówieniem,

3) Dostarczony towar powinien mieó 6 miesięczny okres gwarancji,

4; Wykonaw"u ,up"*nia dobrą jakośó asortymentu obejmującą min. braki uszkodzeń,

5)Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie

obowiązywania umowy.

Termin realżacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 29.10.202Ir,

Krvterium oceny ofert: - cena 1007o

rerac
l.Druk - formularz
2. Załącznik nr 1.

oferty,

3.Aktualny odpis z właściwego
gospodarczej - załączniknr 2.

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoścr

wszelkich informacii udzielaią:
. * ,p**ie procedury wyboru - Teresa Kunert - St. inspektor ds. zam; publicznYch-

rcLj7l46l-jł-so wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8,47-100

Strzelce Op. email: przetargi@cips.strzelceop.pl

. w sprawie przedmiotu zamówienia- Ewelina Pastuch -magazynier tel,77l46Ż-
38-45 *.*. 21 budynek DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2, 47-I00 Szymiszów

Termin składania ofert upĘw^ z dniem 2ż.t0.2f2lr. do godz. 15.00

oferty należy złożyc w sękretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. StraŻacka 8 osobiŚcie,

pocń, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertęnależy opisaćwnastępującysposób: Oferta

naradaniępn.:,,Zailpidostawarękawicnitrylowychdla Domu Pomocy w Strzelcach OP.

z fiItą w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8,"



Wzwiązku z tym, iż budynekDPS jest zamknięty, w przypadku, gdyWykonawcabędzie

składał ofertę osobiście, rtaieży zadzwonió domófonem pizy drzwiach głównych Dps-u

pracownik otworzy drzwii odbierze ofertę,

t_O-t - formularz ofertowy

ż.Zńączńk nr 1.

3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych,

Otrn7mują:
1. x adresat
2.x ala


