
od momentu

Zaproszenie do składania ofert

Dom pomocy Społecznej w Strzelcach op. z filią w Szymiszowie i filią w LeŚnicY ul. StraŻacka

8,47_100 Strzelceop.w imieniu utaregtrńiała'Dyrettor,DpS 
pani Jolanta osuch zaptasza

dozłoŻen\aofert.narealizaĄęzadania,któregowartość,"]..r:k'j1?,-,u,onejw
złoĘchrównowart"s.i r.*",v :o ooo.". , wyłąćzonej^ ze stosowania przepisów ustawy z

dnia ż9 stycznia żOO4r, (ts.Dz.u )'Źotór."poz, is+r; Prawo zarnowień publicznych'

zgodnie z art. 4 ust, 8,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Domu

pomocy w Strzelcach op. z fi|ią* ś;yńzowie i filią w Leśnicy ul, Strażacka 8 _ II

zapytanie.

#}ii"",,.,xi;Hrf,iliJ','JJru uo*u*a materiałów opatrunkowych na potrzeby Domrl

pomocy Społecznej w Strzelcach op. z f]iią w Szymiszówie i filią w LeŚnicY ul. StraŻacka 8

- II zapsĄanię na zasadach:

l)Wykonaw.u rouo*iąr,r;.;i9.dostarczyć materiały opatrunkowe własnym transportem

i na swój koszt w godz,800-1_4uudo:

a) DPS Filia Szymi;;;, ul, Strzelęcka 2 - (załącznik m 1),

2) wykonawcawydaje dostarczanv ur-onvń.nttprzedstawicielowi zamawiającego' który go

prze|lcza,rpru*orJlur.óse, uszko"dzenia,iermin gwarancji oraz zgodnośó z, zamówieniem,

3) dostarczorry tońi |"*i"r9" $.ee co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji,

4) wykonaw.u "up"*rria 
dobrą.;ut osj-u,o,ty*",t" obejmującą min, braki uszkodzeń,

S)wykonawca gwarantuje niezmienną;;"; prźedmiotu,ńo*i",ia w okresie obowiązywania

umowy.

racii zamówienia:
pffiFu-,'i; "*"\Ąy 

do dnia 30,10,żOżOr,

i'ft?trł:łfirl; z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoŚci

gospodarczej, zŃącznik nr 2,

- Teresa Kunert - St. inspektor ds, zam, pŃlicznych-

Strzelce Op., dnia 05,10,2020r,

iludynek DPS Strzelce Op,, ul, Strażacka 8,

przótal gi fg)dp s. strzel ceop, p1
tęI.77 l46I-34-80
47-rc0 Strzelce

wew. 403

Op. email:

. ŃŚ Filia Szymiszów, ul, Strzelecka 2 - Anna

tel. 77 1462-38-45 wew, 21,

1

erac n

Migoń-Wirska-kierownik Domu -



Termin składania ofert upływa z dniem 08.10.2020r. do godz. 15.00

oferty należy z}ożyó w sókietariacie DPS w Strzelcach Op. ul, Strazacka 8 osobiŚcie,

po"rĄ, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertę należy opisaó w następujący sposób: Oferta

iu ruiuni"pn. :,,Do staw a materiŃów opatruŃowych na potrzeby Domu PomocY w Strzelcach

op. z fiIiąw Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8 - II zapytanie".

W związku z tym, iż budynek DPS jest zamknięty, w przypadku gdy Wykonawca będzie

składał ofertę osobiście, należy zadzwonió domofonem przy drzwiach głównYch DPS-u

pracownik otworzy drzwi i odbierze ofertę.

załaczniki dotvczące przedmiotu zamówienia:
1. Druk - formularz ofertowy
ż, ZŃącznik nr I.
3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyj na o przetwarzaniu danych.

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


