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Strzelce Op., dnia 25.05.2021r.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego dzińa Dyrektor DPS Pani Jolanta
Osuch zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania, którego wartośó nie przekłacza
kwoty 130000 złotych netto, vłyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dniall
września 20I9r. Prawo zamówień publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów do pomiaru ciśnienia i inhalatorów
dla Domu Pomocy w Strzelcach Op. z filią w Srymiszowie i filią w Leśnicy ul.
Strażacka 8.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów do pomiaru ciśnienia i inhalatorów dla Domu
Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strazacka 8

na zasadach:
1)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyó aparaty do pomiaru ciśnienia i inhalatory własnym
transpońem i na swój koszt zgodnie z opisem w załączniku nr 1 - w godz. 3oo-14006o,

a) DPS Strzelce Op., ul. Strazacka 8,

2) wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zanawtającego, który go
przelicza, sprawdza jakośó, uszkodzenia, termin gwarancji oraz zgodnośó z zamówieniem,
3) wykonawca zapewnia dobrą jakośó asońymentu obejmującą min. braki uszkodzeń.
4)wykonawca gwaranĘe niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania
umowy.
5) stan zakupionego sprzętu - fabrycznie nowy,
6) wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zanawiającego, który go
sprawdza jego jakość, widoczne uszkodzenia, termin gwarancji,
7) dostarczone aparaty do mierzenia ciśnienia powinny mieó co najmniej 24 miesięczny
bezpłatny okres gwarancji,
8) dostarczone inhalatory powinny mieć co najmniej 36 miesięczny bezpŁatny okres
gwarancji,
9) wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, aktualne atesty i świadectwa dopuszczęnia
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 |8.06.202Ir.

Kryterium ocenv ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać nastepuiace dokumentv:
1. Druk - formularz oferty,
2. Zał.ącznik 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 Procedur}' wyboru - Teresa Kunert - St. inspektords. zam. publicznych_

tel.77146I-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strazack a 8,47-100 Strzelce
Op. email: przetargi@dps.strzelceop.pl

w sprawie przedmiotu zamówienia:
o DPS Strzelce Op. ul. Strazacka 8 - Teresa Słonina -Kierownik Domu- te1.771461-34-80

węw.424

Termin składania ofert upływa z dniem 01.06.202lr. do godz. 15.00
OfertY należy zŁożyó w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście,
Pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertę należy opisać wnastępujący sposób: oferta
na zadanie Pn.: ,,Dostawa aparatów do pomiaru ciśnienia i inhalatoró* aU ń-u pomocy w
Strzelcach op.z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8''.

W związku z tYm,_iź budynekDPs jest zamknięty, w przypadku gdy Wykonawcabędzie
składał ofertę osobiście, należy zadzwonió domofonem przy drziiactr głownych DiS_u
pracownik otworzy dtzwi i odbierze ofertę.

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

Ohzymują:
l. x strona internetowa
2. x tablica ogłoszeń


