
DPS.1548.ZP.190.20ż1
Strzelce Op., dnia ż1.06,ż02Ir.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul.
Strazacka 8, 47-100 Strzelcę Op. w imieniu którego dzińa Dyrektor DPS Pani Jolanta
Osuch zaprasza do zŁożenia ofert na realizację zadaria, którego wartośó nie przekacza
kwoty 130000 zŁotych netto, wyłączonej zę stosowania przepisów ustawy z dnia|I
września ż0I9r. Prawo zamowień publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest demontaż starej pralnicowirówki , zakup nowej wraz z
montażem do DPS Filia Srymiszówo ul. StrzeleckaZ,

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest demontaż starej pralnicowirówki , zakup nowej wraz z
montazem do DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka2 na zasadach:
1) wykonawca zobowiązuje się do demontażu starej pralnicowirówki ( z pomieszczęniapralni
Domu Pomocy Społecznej filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2 na zevllnątrz budyŃu własnym
transportem i na swój koszt),
2) wykonawca dostarcza i montuje nową pralnicowirówkę ( UniMac Seria UY 135 o
ładowności i 5kg )- 1 szt w pralni DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka} zgodnie z parametrami
zawartymiw załączniku nr 1, własnym transportem i na swój koszt, w godzinach 8.00 -15.00,
3) wykonawca w ramach sprzedaży zapewnia jednorazowe bezpłatne przeszkolenie dla
personelu pralni obsługującego pralnicowirówkę prowadzonę przęz przedstawiciela firmy na
terenie DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2, w dzień uzgodniony odrębnie z
przedstawicielem DPS,
4)wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania
umowy.
5) stan zakupionej pralnicowrówki - fabrycznie flo.ily,
6) wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zanawiającego, który go
sprawdza jego jakośó, widoczne uszkodzenia, termin gwarancji,
7) dostarczona pralnicowirówka powinna mieó co najmniej 24 miesięczny bezpŁatny
okres gwarancji,
8) wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, aktualne atesty i świadectwa dopuszczenia
do stosowania w budynkach użyteczności publicznej w języku polskim na terenie kraju-
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 06.07.202Ir.

Kryterium oceny ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać nastepuiace dokumentv:,
1. Druk - formularz oferty,
2. Załącznik nr 1.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej - załącznik nr 2.



wszelkich informacii udzielaia:
. w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - St. inspektor ds. zam. publicznych-

te|.77 146I-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8, 47 -100 Strzelce
Op.,email: przetargi@dps.strzelceop.pl

w sprawie przedmiotu zamówienia:
o DpS Strzelce Op. ul. Strażacka 8 - Renata Skowronek -St. Inspektor gospodarczy -

tel7 ] l 46L -3 4-80 wew. 4 1 5 email : bhp@dps. strzelcęop.pl

Termin składania ofert upływa z dniem 25.06.2021r. do godz. 15.00

oferty na\eży złożyc w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strazacka 8 osobiŚcie,

pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertę należy opisać w następujący sposób: Oferta

na zadanie pn.: ,,Demorrrń starej pralnicowirówki, zakup nowej wraz z montażem do DPS
Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2" .

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

załaczniki dotvczace przedmiotu zamówienia:
1. Druk - formularz ofertowy
2. Załącznik nr I.
3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyjna o przetwatzaniu danych.

Otrzymują:
l. x strona internetowa
2. x tab|ica ogłoszeń


