
DPS.2455.ZP.ż5O.ż021

,,l Strzelce Op,, dnia 05,10,ż021r,

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach op.zfilią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul,

Strażacka 8, 47_100 Strzelce op. w i*i;il którego aźiała Dyrektor DpS pani Jolanta

osuch zaprasza do ńożęn\a ofórt nu-'r"i|o"ąę zaóania, którego wartość nie przekracza

kwoty130000złotychnetto,.wyłączonejzęstosowaniaprzepisówustawyzdniatt
*r".Śrriu Z}I9r.Prawo zamówień publicznych,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
przedmiotem zamówienia jest aosta*a iożek rehabilitacyjnych *rry_., materacem Łącznie

z montńem dla Domu pomocy spJ.*i w Strzęlcń op. z filią_ w. Szymiszowie i

filiąw Leśnicy ,rr.śt-u"ka 8 żgoónię z źałączniktem nr 1na zasadach:

1) Wykonaw.u "ouo*i 
ązuje się do dostawy ioz,t, rehabilitacyjnych wraz materacem

iĄ"rii" z montażem dó następujących l)omów:.

"j 
ńPS Filia Szymiszów ul, Śirzelecka 2 w ilości 5szt,

U'l ÓPŚ Filia Leśnica ul, SzpitaIna}} w ilości 3szt,

_ własnym t urrrport.* i na swoj t or"i, w godzinach 800_1400 do dnia 22,I0,20żIt,,

Z1 łi,Zń rehabiiitacyjne powinno posiadać:

ż.l rana łóżka powinna byó wykonana w kolorze drewnopodobnYm -jasnego buku

łącznie , opu"r"runyń, drewnianymi poręczami bocznymi, barierki,

2.2 vłykorlu*.u * ,u* ach sprzeiazv i"pt*"r a jednorazowe bezpłatne przeszkolęńe z

zakresu obsługi łóżkadla person.r" ]urł"i":ą..qo łtlzulprowadzone przez przedstawiciela

firmy na terenie ppś rni" s"y-ir"Ó*, 6ps ririu Lęśnica w dzień uzgodnionY odrębnie

z przedstawicielem DPS,
2.5 wysięgnik ręki z trójkątem,

Ż,.ą UÓłu' |ezdne 
- z czteroma hamulcami,

2,5 elektryczne sterow anie przy ponlo.y pilota z blokadą wybranych funkcji za pomocą

kluczyka,
2.6 eliktryc zna reglllacja leża od 40cm do 80cm,

2.7 vlymiary leża 90x2O0cm,

ż.8leżeŁóżkapowinno byó wykon anę z 4segmentowych listew drewnianych regulowanych

;!oŁ'J,iffi.:" łóżka powinna być wykonana z profili stalowych, pokvte lakierem

;;;;ilń* odpo",ym na uszkodzenia mechaniczne,

).rO *v-iary zewnętrzne ok, 101cm x}Ilcm,

i.tr .ut rymalne obciążenie łóżka do 185kg, 
ahej, zmywalnej,

ż.Ilmatqac w pokrowcu na suwak z 3 stron w powłoce parcprzepuszcz

wykonany , td;fi; "rł.^*"r.d;ł " ńmiarach zoox'qoxiocm, łamanY w zagłowiu'

dóstosowany do ramy łóżka,
2.13 stan Łóżka wraz z materacem - nowy,

3)wykonaw"u g*u.u.rt rje niezmienną 
",ćnę 

p""amiotu zamówienia w okresię obowiązywania

umoWy,

i],##}#;,ffi%"d :ffi 3|}. 
""iiy^" "y 

ment p rze d stawicielowi zamawr aj ące go, który 99

sprawdza Za pomocąwzroku. :"g"-;"r.,"le,_ Stan, dokumenty gwarancyjne; przedstawiciel

uprawniony jest do zgłoszenia ,*ńi'ch przez siebie 'rri"ńt 'ub 
niePrawidłowoŚci w

dostarczonych łóżkach,



6)dostarczone łóżka powinnemieó co najmniej 24 miesięczny bezpłatny okres gwarancJl,

kiórego bieg rozpo "ryiu 
się w dniu montażu sprzętu l ZamavłiĄącego,

7) wykonaw 
"u 

,up"ioia dobrą jakość, obejmująę m.in, braki uszkodzeń, wgnieceń itp,,

8) wykonaw.u aoriu."rv i"rt"Ńe obsługi, ur.ńur"..ate.sty i świadectwa dopuszczenia

do stosowónia w gŃń*".ł, domŃrych i budynkach uŻYtecznoŚci Publicznej. w

języku polskim rru 6r.rri. kraju_ zgodnie z obowtązującymi przepisami w tym zakresie,

1. druk - formularz oferty,
2. wypełniony zaŁącznik nr 1,

3. aktualny odpis z *łuś"i*.go rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej.

Termin realizacii zamówienia :

owy do dnia ż2,t0,20żIr,

l.Druk - formularz oferty.
ż.Zńącznik nr 1.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej

gospodarczej, zŃącznik nr 2,

ewidencji i informacji o działalności

- Teresa Kunert - St. inspektor ds. zam. publicznych

DPS Strzeice Op., ul. Strazacka 8, 47-100budynek

Strzelecka 2 - Anna Migoń-Wirska - kierownik Domu

- Lucyna Cisińska - kierownik Domu -

- tę]r. 77 l 461 -34-80
Strzelce Op. email:

węw. 403

o ws
o DPS Filia Szymiszów, ul.

te]r. 77 l 462-38-45 wew. 21,

o DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20

tę]r. 17 l 463-98-30 wew. 55

Termin skladania ofert upływa z dniem t2.t0.2021ł. do godz, 15,00 
_

oferty należy złożyó w sekretariacie Dps w strzelcach op, ul, strażacka 8 osobiście,

pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertę należy opisaó w następujący sposób: oferta

na zadaniepn.: ,,Doitaw a łożękrehabilitacyjny "i 
*ru, z materacemłącznie.z montażęm dla

Domu pomocy * śir".r.uch op. z ftlią*ŚŹymirrowieifrlią w LeŚnicY ul. StraŻacka 8".

wzwiązku z tym, iz budynekDps jest zamknięty, w przypadku, gdywykonawcabędzie

składał ofertę o.ouis"i", 
'należy 

zadzwonić domofonęm PrzY drzwiach'głównYch DPS-u

pracownik otworzy drzwi i odbierze ofertę,



załaczniki dotvczace przedmiotu zamówienia:
l.DrŃ - formularz ofertowy.
Z.Załączńk nr 1.

3. Projekt umowy.
4. I{Iauzulił informacyjna o przetw arzaniu danych

Otrzymują:
1. x strona intemetowa
2. xtablica ogłoszeń

osobowych.


