
DPS.2363.ZP,260.2018
Strzelcę Op., dnia 14,09.2018r.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. , filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani
Jolanta Osuch zaprasza do złożęnia ofeń na rcalizację zadanta, którego wartość nie
przekracza wyrazonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, wyłączonej ze
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, (tj,Dz.I] z 20I7r.poz,1579)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych dla Domu
Pomocy w Strzelcach Op. z fllią w Srymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Domu
Pomocy Społecznej w Strzęlcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8 na zasadach:
1)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały opatruŃowe własnym transportem
i na swój koszt do:
a) DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8 - (zńącznik nr 1)
b) DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2 - (załączntk flr 2),
c) DPS Filia Leśnica, ul, Szpitalna 20 - (zŃącznik nr 3) w godz. 3oo-14oo
2) wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawialącego, który go
przell,cza, sprawdza jakość, uszkodzenia, termin gwarancji oraz zgodność z zamówieniem,
3) dostarczony towar powinien mięć co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji,
4) wykonawca zapewnia dobrą jakość asortymentu obejmującą min. braki uszkodzeń.
5) wykonawca gwaranĘe niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 05.10.2018r.

Kryterium oceny ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać nastepuiace dokumenty:
1. Druk - formularz oferty,
2. Zamawlający dopuszeza składanie ofert częściowych, obejmujących jedną, dwię lub
trzy części zadania (załącznik nr 1,,załącznik nr 2lub załącznlk nr 3).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej - załączntk nr 4.

wszelkich informacii udzielaia:
o w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds, zam. publicznych -

tel,77146I-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8,
47 -I00 Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.pl

o w sprawie przedmiotu zamówienia:
- DPS Strzelce Op.- Teresa Słonina -kierownik Domu -tęL.771461-34-80 wew.424
- DPS Filia Szymiszów - Anna Migoń-Wirska - kierownik Domu



tęL771462-38-45 wew. 21, budynek DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2,
4]-I00 Szymiszów,

-DPS Filia Lęśnica- Lucyna Cisińska - kierownik Domu tęL.771463-98-30 wew. 55
budynek DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20, 47-150 Leśnica.

Termin składania ofert upĘwa z dniem 20.09.2018r.
Oferty należy złożyó w sekretariacie DPS w Strzelcach
pocztą, faxem lub pocźą elektroniczną.

załaczniki dotvczace przedmiotu zamówienia:
1, Druk - formularz ofertowv
2. Projekt umowy.

Otrzymują:
1, x strona internetowa
2. x tablica ogłoszeń

do godz. 15.00
Op. ul. Strażacka 8 osobiście,
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