
DPS.2583.ZP.ż80.202I

Strzelce Op,, dnia ż010,ż021r,

Zaproszenie do składania ofert

Dom pomocy społecznej w strzelcach op. z filią w szymiszowie i filią rru Leśnicy

ul. Strazack a 8, 47-100 Sirzelce op. *'imi.rl., ttor.go aźiała Dyrektor DPS Pani Jolanta

osuch zaprasza do zŁożęnia ofęrt nu ,ć-łłru"ię zadinia, którego wartość nie przektacza

kwoty 130000 złotychnetto,.Yłą:lon.j Ze stosowania przipisow ustawy z dniall

*rzeinia ż}I9r.Prawo zamówień publicznych,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii

Pomocy Społecznej w Strzelcach Op, z filią w
Strażacka 8.
przedmiotem umowy jest dostawa chemii gospodarczej na potrzebY |omu 

PomocY

Społecznej w Strzelca"ń op. z fi|ią *- ś"v*i,iowie i filią w Leśnicy ul, Strażacka 8 na

1' Wik;"*ca zobowiązuje się d9starc^zrć ,::9T;ł1l1łoasnvm transportem t

ao OiS Filia Szymiszów ul, Strzeleckaż,w godz, ó""-l)""

2) Wykonawca wydaje dostarczan{ ^9Ó*;t 
p,lt?]lcielowi zamawiającego, który go

przelicza,rpru*d"rl"r."sZ,-"r"r.o'dzenia,'termin 
gwarancji oruz zgodność z zamowieniem,

3) Dostarczony towai- po*i"i." Tr,"ó.6 
miesięczny okres gwarancji,

4) Wykonaw "u 
,up"*nia dobrą jakośJ uro,ty""ń, obejmującą min, braki uszkodzęi,

S)Zatnawiają"y ząńudostarczenń "r.t""ńv"n 
m* 

"t 
urutt"ryśtyki wszystkichwymaganych

produktówchemicznych'któreyu,,?'u;,9,o".t"'.'":i::towaremwdniudostawy;jeŻeli
dostawca ich nie przedłoży płatność faktur zostanie wstrzymana do czasu dostarczenia

wszystkich wymaganych kart,

6)Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę

obowiązywania umowy.

gospodarczej na potrzeby _Domu
§rymiszowie i filią w Leśnicy ul,

przedmiotu zamówienia w okresie

re^

od momentu podpisania umowy do dnia 08.11.2021r.

0_0rut - formularz oferty, na jedną z wlw części

i informacji o działalności

I1a całość jak równięż
Iń zńącznikiem nr 2.

1ub z centralnej ewidencji

2. Wykonawca może złożyó ofertę

zamowienia zgodnie z zŃącznikiem nr 1

3.Aktualny odpis z właściwego rejestru

gospodarczej - zŃącznik nr 3,

. w sprawie procedury wyboru

rel. 7]146I-34-80 wew, 403

- Tęresa Kunert - St. inspektor ds, zam, pńlicznych -
budynek DP§ Strzelce Óp,, ul, Strażacka 8, 41-100

Strzelce Op. email: przetargi Dclos.strzelceopł]

. W sprawie przedmiotu zamówienia_ Ewelina Pastuch _magazynier tei,7,7l462_

38_45 wew. 21 u"Jy".nbPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka ż, 4,7_100 Szymiszów



Termin składania ofert upływa z dniem 27.10.2021r. do godz, 12,00

oferty należy złożyó w sł<retariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strazacka 8 osobiŚcie,

pocń, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertęnależy opisać w następujący sposób: oferta

nazad.-aniępn.:,,Doitawachemiigospodarczejnapotrzeby Domu Pomocy w Strzelcach op,

z filią w Śzymiszowie i filią w Leśnicy ul, Strażacka 8,"

w związku z tym, iż budynek Dps jest zamknięty, w przypadku, gdy wykonawca będzie

składał ofertę osobiście, 
'należy 

zadzwonić domofonem przy drzwiach głównYch DPS-u

pracownik otworzy drzwi i odbierze ofertę,

załączniki dotvczace przedmiotu zamówienia:
l.Druk - formularz ofertowy
Z.ZaŁącznik nr 1.

3.Zńącznik nr ż.
4. Projekt umowy.
5. Klauzula informacyjna o ptzetwarzaniu danych,

Otrzymują:
l. x adresat
2.x ala


