
DPS.1053.ZP.I30.2021
Strzelce Op., dnia 07.05.2021r.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8, 4]-100 Strzelce Op, w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta
Osuch zaprasza do złożęnia ofert na rcalizację zadania, którego wartośó nie przekracza
kwoty 130000 złotych netto, vłyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dniall
września 2019r. Prawo zamówien 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 dostawa rękawic nitrylowych dla Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strżacka 8 na zasadach:
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment własnym transportem i na swój kosż
do DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka2,w godz.800-1500
2) Wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiającego, który go
przelicza, sprawdza jakość, uszkodzenia, termin gwarancji oraz zgodność z zamówieniem,
3) Dostarczony towar powinien mięc 6 miesięczny okres gwarancji,
4) Wykonawca zapęwnia dobrą jakość asoftymentu obejmującą min. braki uszkodzeń,
5)Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 28.05.202Ir,

Krvterium oceny ofert: - cena 1000ń

oferta powinna zawierać następuiace dokumentv:
l.Druk - formularz oferty,
2. Załącznik nr 1.

3.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczĄ - zńącznik nr 2.

wszelkich informacii udzielaia:
. W sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - St. inspektor ds. zam. publicznych_

te1.77l46l-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8, 47-100
Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.pl

o w sprawie przedmiotu zamówienia- Ewelina Pastuch -magazynier tel.77l462-
38-45 wew.21 budynek DPS Filia Szymiszówul. Strzelecka 2, 47-I00 Szymiszów

Termin składania ofert upływa z dniem t4.05.2021r. do godz. 15.00
Oferty należy złożyć w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście,
pocńą, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertę należy opisać w następujący sposób: Oferta
nazadantępn.:,,Zakupidostawarękawicnitrylowychdla Domu Pomocy w Strzelcach Op.
z ftlią w Szymiszowię i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8."



Wzwiąku z Wm, iż budynekDPS jest zamknięty, w przypadku, gdyWykonawcabędzie
składał ofertę osobiście, należy zadzwonió domofonem przy drzwiach głównych DPS-u
pracownik otworzy drzwii odbierze ofertę.

załączniki dotyczace pruedmiotu zamówienia:
l.Druk - formularz ofertowy
2.Zńącznik nr 1.

3. Projekt umowy.
4. KlauzlłLa informacyjna o przetwarzaniu danych.

Otrzymują:
l. x adresat
2.x ala


