
Strzelce Op., dnia ż4.06.202Ir.

DPS.1603.ZP.I95.ż02I

Zaproszenie do składania ofert

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

Strazacka 8, 47-100 Strzęlce op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta

osuch zap1asza do złożenia ofert na rea|izację zadania, którego wartoŚÓ nie PtzeLłacza
kwoty t 

jo ooo złotych netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia II
września 2019r. Prawo zamowięn publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
przedmiotem zamówienia jest demontaż starej pralnicowirówki , zakup nowej wraz z

montażem do DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka2 - II zapytanie.

Opis przedmiotu zamówienia
pizedmiotem zamówienia jest demontaż starej pralnicowirówki , zakup nowej wraz Z

montazem do DPS Filia Szymiszów, ul. Strzęlecka} na zasadach;

1) wykonawcazobowiązuje się do demontńustarej pralnicowirówki ( z pomieszczeniapralni

Domu pomocy Społecznej filia Szymiszów, ul. Strzelecka2 na zewnątrz budynku własnYm

transportem i na swój koszt),
2) wykonawca dosiarcza i montuje nową pralnicowirowkę- I szt w pralni DPS Filia
Szymiszów, ul. Strzelecka 2 zgodnie z parametrami zawartymi w załączniku nr 1, własnYm

transportem i na swoj koszt, w godzinach 8.00 -15,00,

3) wykonawca w ramach sprzedazy zapev,,nia jednorazowe bezpłatne przeszkolenie dla

personelu pralni obsługującego pralnicowirówkę prowadzonę przęz przedstawiciela firmy na

ierenie lps Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2, w dzień uzgodniony odrębnie z

przedstawicielem DPS,
ł;*ykorru*ca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania

umowy.
5) stan zakupionej pralnicowrówki - fabrycznie nowy,

6) wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiĄącego, którY go

sprawdza jego jakośó, widoczne uszkodzenia, termin gwarancji,

z) dostarcŹona pralnicowirówka powinna mieć co najmniej 24 miesięczny bezPłatnY

okres gwarancji,
8) wykónawca dostarczy instrukcje obsługi, aktualne atesty i świadectwa dopuszczenia

do stosowania w budynkach użlĄeezności publicznej w języku polskim na. terenie kraju-

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia I4.07.202Ir.

Krvterium ocenv ofert: - cena |00"/.

Oferta powinna zawierać nastepuiące dokumenty:
1. Druk - formularz oferty,
ż. Załącznik nr 1.

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

gospodarczej - załącznik nr 2.



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

tęI.77146I-34-80 wew.403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8,47-I00 Strzelcę
Op. bmail: przetargi@dps.strzelceop.pl

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

tę1.7 7 l 46I -34-80 wew. 4 1 5 email: bhp@dps. strzelceop.pl

Termin składania ofert upływa z dniem 30.06.202lr. do godz. 15.00
Oferty należy złożyc w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiŚcie,
pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertę na\eży opisaó w następujący sposób: Oferta
na zadarie pn.: ,,Dem ontuż starej pralnicowirówki, zakup nowej wraz z montazem do DPS
Filia Szymiszów, ul. Strzelecka2 -II zapytanie".

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

zalaczniki dotvczące przedmiotu zamówienia:
1. Druk - formularz ofertowy
2. Załącznik nr I.
3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyjna o przetwarzanll danych.

Otrzymują:
1. x strona intęrnetowa i
2.x tablicaogłoszeń
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