
Strzelce Op., dnia 08.04.2019r.

DPS.1002.ZP,I78,ż0I9

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. * imieniu którego dziŃa Dyrektor DPS Pani
Jolanta Osuch zaprasza do złożenia ofert na realtzaĄę zadania, którego wartość nię
przekłacza wyrazonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, wyŁączone1 ze
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia ż0O4r. (tj.Dz.U z 2018r. poz" 1986)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odzieĘ medycznej, obuwia
roboczego i środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w
Strzelcach Op. z filią w Srymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8.

1. Przedmiotemzamówienia jest zakllp wrz z dostawą odzieży medycznej, obuwia
roboczego i środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8 o fasonach,
materiale, kolorze i rozmiarach przedstawionych przez Wykonawcę zgodnie
z załącznikiem nr I, załącznikiem nr 2, zŃ,ącznikiem nr 3, zŃącztlikiem nr 4,
załączniktem m 5, zŃącznikiem nt 6, zŃącznikiem m 7 na zasadach:
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment własnym transportem do DPS
Strzelce Op., ul. Strażacka 8, w godzinach 300-1400, osobiście, kurierem lub pocztą do
dnia 31.05.2019r.
2) Wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiĄącego, który go
przelicza, sprawdza jakość oraz zgodność z zamówieniem,
3) Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy,
4) Wykonawca uwzględnia w dokonanym zamówieniu, możliwość wymiany obuwia
medycznego w rozmiarze określonym ptzezproducenta w przypadkach, kiedy ten rozmiar nie
będzie ściśle odpowiadał potrzebom konkretnego pracownika (budowa anatomiczna stopy).
5) Wykonawca uwzględnia ptzy zakupie odzieży roboczej męskiej , zróżnicowania jej
rozmiarów oraz ilości w poszczególnych rozmiarach, tak aby stosunkowo łatwo dało się
dostosować do potrzeb pracowników wykonujących pracę na terenie DPS w ciągu całego roku.
Obecnie nie jest mozliwe ustalenie dokładnych ilości odzieży w poszczególnych rozmiarach
z uwagi na rotację skazanych.

Termin realżacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 31.05.2019r.

Kryterium oceny ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać nastepuiace dokumentv:
l.druk - formularz oferty,
2, Wykonawca może złożyć ofertę na całość jak również na jedną z wlw części
zamówienia zgodnie z załącznikami nr I,2,3,4,5,6,7.



3. Do oferty należy dołączyó 1 parę oferowanego modelu obuwia - w tozmiatze
jednym z określonych w załączniku nr 6 - w celu dokonania oglądu i oceny
przydatności obuwia do potrzeb pracowników. W razie wybrania oferty para obuwia
przechodzi na poczet zamówienia. W razie nie wybrania oferty para obuwia zostanie
zwrócond wykonawcy po ogłoszeniu wyniku postępowania. Zwrot następuje na koszt
Zamawiającego.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej,

wszelkich informacii udzielaia:
o w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - 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

. w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata Długosz - inspektor ds. BHP i P.poż
tel. 77l46I-34-80 wew. 415 budynek DPSw Strzelcach Op. ul. Strazacka 8,
47-100 Strzelce Op. email: bhp@dps.strzelceop.p1

Termin składania ofert upływa z dniem 15.04.2019r. do godz. 15.00
Oferty należy złożyó w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiścię,
pocztą, faxem lub pocźą elektroniczną.

załaczniki dotyczące przedmiotu zamówienia:
1.Druk - formularz ofertowy.
2.Załącznik nr 1.

3.Załącznik nr 2.
4.Zńącznik nr 3.
5.ZaŁącznik nr 4.
6.ZŃącznik nr 5.
7. Załącznik nr 6.
8. Załącznik nr 7.
9. Projekt umowy.
10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

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


