
Strzelce Op.. dnia żż.02.2019r.
DPS.508,ZP.1 17,2019

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pońocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu ktorego dzlała Dyrektor DPS Pani
Jolanta Osuch zaprasza do złclżerria of'err na realizac.ję zadarria. ktorego wartość rrie
przekracza wyrazonej rv złotycl-r równorł,artości kwoty 30 000er-rro. r.vyłączonej ze
stosow,ania przepisorł, Llstaw}, z dnia 29 sty,cznia 2004r. (I.j,Dz.l] z 2017r.poz,. I519)
Praw,o zamowień publiczr',vch, zgodnie z arl zl ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ar§kułów biurowych dla Domu Pomocy
w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamowienia jest drrstawa artykułów biurrowych na potrzeby Donru Pomocy,
Społecznej w Strzelcach Op. z fiIią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strazacka 8
na zasadach:
l)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły biurowe własnym transportem i na
swó.j koszt do DPS Strzelce Op. ul, Strazacka 8. rv goclz.800-1400 osobiście. kurierem
lub pocztą.
2) \Ą'y'konau,ca wyda.je dostarczany, asortl,tlent przedstanicielorvi zalnarviającegtl.
ktorv go przellcza, sprai,vdza _jtilttlść oraz zgoclriość z zatlovr,ieniem.
3) Wykonawca zapewnia dobrą jakośó artykułow biurowych,
4) Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy.
5) Wykonawca moze złożyć ofenę na całość jak rownież na jedną z wlw części
zamowienia (.załącz.nik r-rr 1 lurb 2).

Termin realizacii zamówienia :

Od nomentr"r podpisania umclw\ do dnia 13.03,2019r

Kryterium oceny ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać następuiące dokumenty:
1.Druk - tbrnularz ot-ert1,.

2, Wykona\Ą'ca n-}oze z.lo,ż,yc ot'ertę na całtlśc.jak rtlrł,nicz r"ra jedną z i,v/vv części
zamolł,ienia (załącznilt nr 1 lrrb 2).
3. Aktr-raln5." odpis z właściwego rejestru lLib z centralnej ewidencji i intbrmac.ii
o działalności gospodarczej - załącznik nr 3,

Wszelkich informacii udzielaia:
. w sprawie pfQtedLlry wJ,boru - Teresa Kunert - Inspektor ds. zam. publicznych -

te|. ]11461-34-80 rł,erł,, 403 budynek DPS Strzelce Op,, ul. Strazacka 8.
/ł7-1 00 Strzelce Op. email: pż§a!g!g.łlsiul,ę_!qetlp.p1
rł, sprawie plzedmiotu zamowienia :

o DPS Strzelce Op.-Joanna Gołomb - ref-erent ds, kadr -tel.771461-34-80 wew,414
budynek DPS Strzelce Op., ul. Strazacka 8, 4]-100 Strzelce Op.
email : kadr},(],),clps,strzclceop.p1



Termin składania ofert upĘwa z dniem 28,07.2019r.
Ofeńy należy złożyc w sekretariacie DPS w Strzęlcach
poeztą, falem lub pocztą elektroniczną.

załaczniki doĘczace przedmiotu zamówienia:
1. Druk - formularz ofertowy.
2. Załącznik nr l.
3.Za|ącznik nr 2.

4. Projekt umowy.
5, Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

Otrzymują:
1. x strona internętowa
2. x tablica ogłoszeń

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