
DPS.732.ZP.l05,2021
Strzelce Op., dnia 3I.03.202Ir.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul.
Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta
Osuch zapTasza do złożęnia ofert na realizację zadanta, którego wartość nie przelłacza
kwoty 130000 złoĘch netto, v,,yłączonej zę stosowania przepisów ustawyŻ dnia 11
września 20l9r. Prawo zamówień publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Domu
Pomocy w Strzelcach Op. z fl|iąw Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Domu
Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fiIią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8
na zasadach:
l)WYkonawca zobowiązuje^pię dostarczyć materiały opatruŃowe własnym transportem
i na swój koszt w godz.800-1400do:
a) DPS Strzelce Op., ul. Strńacka8 (załącznik nr 1),
b) DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2 - (zńącznik nr 2),
c) DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20 - (załącznik nr 3).
2) wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiającego, który go
Przelicza, sprawdza jakośó, uszkodzenia, termin gwarancji oraz zgodnośó z zamówienień,
3) dostarczony towar powinien mieć co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji,
4) wykonawca zapewnia dobrą jakość asortymentu obejmującą min. brati uszkodzeń.
5)wYkonawca gwaranĘe niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania
umowy.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 23.04.202Ir.

Krvterium oceny ofert: - cena 100oh

oferta powinna zawierać nastepuiace dokumenty:
1. Druk - formularz oferty,
2. WYkonawca może złożyć ofertę na całość jak również na jedną -z 1lg7w części
zamówienia (zŃącznik nr I,2,3).
3. AktualnY odpis z właŚciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej - załącznik nr 4.

wszelkich informacii udzielaia:
o w sPrawie procedury wyboru - Teresa Kunęrt - St, inspektords. zam. publicznych_

tę1.77l46l-34-80 wew. 403 budynek DPS Stfzelce op., ul. Strazacka 8,
47 -I00 Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.pl

w sprawie przedmiotu zamówienia:
o DPS Strzelce Op. ul. Strażacka 8 - Teresa Słonina -kierownik Domu- te1.77146I-34-80

węw.424



o DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2 -Anna Migoń-Wirska-kierownik Domu -

tęI. 77 1462-38-45 wew. 21,
o DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20 -Lucyna Cisińska - kierownik Domu -

te.L 771463-98-30 wew. 55

Termin składania ofert upływa z dniem 07.04.2021r. do godz. 15.00
Oferty należy zŁożyó w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertę należy opisać w następujący sposób: Oferta
nazadanie pn.: ,,Dostawamatęrińow opatruŃowych na potrzeby Domu Pomocy w Strzelcach
Op., filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8".

W związku z tym, iż budynek DPS jest zamknięty, w przypadku gdy Wykonawca będzie
składał ofertę osobiścię, należy zadzwonió domofonem przy drzwiach głównych DPS-u
pracownik otworzy drzwi i odbierze ofertę.

załaczniki dotyczace przedmiotu zamówienia:
1. Druk - formularz ofertowy
ż. Wykonawca może złoĘó ofertę na całośó jak również na jedną z wlw części

zamówienia (załącznik nr 1,2, 3).
3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

Otrzymują:
l. x strona intemetowa
2. x tńIica ogłoszeń
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