
Strzelce Op., dnia 20.07.202Ir.

DPS.1894. ZP,2O5.202I
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. w imieniu którego dzińa Dyrektor DPS Pani Jolanta

osuch zaplasza do złożenia ofert na realizację zadartia, którego wartośó nie przekacza
kwoty t jo ooo złotych netto, vłyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia |I
września 20I9r, Prawo zamowtęń publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
przedmiotem zamówienia jest dostawa płytek ściennych i podłogowych oraz materiałów
budowlanych do budynku Filia Szymiszów, ul. Strzelecka2.

Opis przedmiotu zamówienia
prŻedńiotem zamówienia jest dostawa płl,tek ściennych i podłogowych oraz materiałów

budowlanych do budynku Filia Szymiszów, ul. Strzelecka} na zasadach:

l)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pł}tki ścienne i podłogowe oraz materiałY

budowlane własnym transportem i na swoj koszt zgodnie z zńącznikiem rt I i załącznikiem

nr2w godz. 800-1500do DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka2,
ż) szczegółowy wykaz rodzajów, wymiarów i koloru płytek ściennych i podłogowych oraz

materiałów budowlany ch oraz ich itości zawięra załącznik w Ii załącznik nr 2 do umowy,

3) asortymęnt zamawianej dostawy będzie lzgadniany telefonicznie lub drogą elektroniczną

co najmniej na dwa dni przed dostawą,
a) pły.tki ścienne i podłogowe oraz mŃeriały budowlane są pTzeznaazone do pomieszczęń

łazieŃowych w budynkuZamawiĄącego, połozonym w Szymiszowie , w którym prowadzony
jest dom pomocy społecznej,
5 ) odbioru do stawy doko nuj e przedstawi cieli Zarnawi aj ące go,

6) fakturowanie odbywać się będzie po otrzymaniu dostawy i sporządzeniu protokołuzdautczo

odbiorczego dostawy,
7) dostarczone płYki ścienne i podłogowe
najmniej 36 miesięczny okres gwarancji,

oraz materiały budowlane powinny mieó co

8) wykonawca zapęwnia dobrą jakość asortymentu obejmującą min. braki

9)wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
uszkodzeń.
obowiązywania

całość jak również na jedną z wlw części
nr ż).

1

umoWy.
10) w}konawca dostarczy aktua|ne atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia zgodnie

z polskimi Normami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

ti; wykonawca może ńożyó ofertę na całość jak również na jedną-z w/w częŚci

zamówienia (zŃącznik nr 1 lubzałączniknr2).

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia I3,08.202Ir,

Krvterium ocenv ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać nastepuiace dokumenty:
1, Druk - formularz oferty.
2. Wykonawca możę złożyć ofeńę na
zamówienia (załącznik nr 1 lubzńącznik



3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoŚci

gospodarczej - zńącznik nr 3.

wszelkich informacii udzielaia:
. w śprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - St. inspektor ds. zam. publicznYch-

tel.77l46l-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8,

47-I0O Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.pl

o w sprawie przedmiotu zamówienia: Renata Skowronek-Inspektor ds. gospodarczych

tę|.-77l46l-34-80 wew. 415 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8, 47-100

Strzelce Op. email: bhp@dps.strzelceop.p1

Termin składania ofert upĘwa z dniem ż7.07,2021r. do godz. 15.00

oferty należy złożyc w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiŚcie,

pocztą, faxem lub pocztą ęlektroniczną. Kopertę na\eży opisać w następujący sposób: Oferta

na zadarię pn.: ,,Dostawa płl.tek ściennych i podłogowych oraz materiałów budowlanych do

budyŃu Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2.

Wzwipku z tym, iz budynekDPS jest zamknięty, w przypadku gdyWykonawcabędzie
składał ofertę osobiście, należy zadzwonió domofonem przy drzwiach głównych DPS-u
pracownik otworzy drzwi i odbierze ofertę.

załaczniki dotyczace przedmiotu zamówienia:
1. Druk - formularz ofertowy
2. ZŃącznikl.
3. Załączniknr2.
4, Projekt umowy.
5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

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