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Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzęlcach op., filią w Szymiszowie i filią_w Leśnicy ul,

Strazacka 8, 47_i00 Strzelce op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta

osuch zaprasza do zŁożenia ofórt na realizację zadania, którego wartość nie przek<racza

kwoty t 
jo ooo złotyctl, netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dt,ia 1I

września ZOl9t.Prawo zamówień publicznych,

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

pomocy w Strzelcach op.i filią w Srymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8,

przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Domu

pomocy Społecznej w Strzeicach Op. z fi|ią w Szymiszowie i filią w LeśnicY ul. Strżacka 8

na zasadach;
l)Wykonawca zobowipuje^;ię dostarczyć materiały opatruŃowe własnym transportem

i na swój koszt w godz.800-1400do:

a) DPS Sirzelce Op., ul. Strżacka 8 (załącznik nr 1),

b) DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2 _ (załącznik nr ż),

"jOnS 
Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20 - (zńącznik nr 3),

2j wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi załnawiającego, którY go

p7r"|i"ru,sprawdŹa jakość, uszkobzenia, termin gwarancji oraz zgodnośó z zamówieniem,

i) dostarczóny towar powinien mieó co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji,

4jwykonaw.u "up.ńa 
dobrą jakośó asortymentu obejmującą min, braki uszkodzeń,

5)wykonawca gwarantuje niezmiónną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązYlvania

umowy.

podpisania umowy do dnia 08.07.2022r,

ofeńa powinna zawierać nastepuiace dokumentv:
1. Druk - formularz oferty,
2. Wykonawca możę ,io,zye ofertę na całośó jak również na jedną _z Ww części

zamówienia (zŃącznik nr 1,2, 3).

3. Aktualny odpi, z właściwego rójestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoŚci

gospodarczej - zńącznik nr 4.

wszelkich informacii udzielaia:
- Teresa Kunert - St. inspektor ds. zam. publicznych-

t"tlluer.lłło *ew. ło3 budynek DpS Strzelce op., ul. Strażacka 8,

47-|00 Strzelce Op. email: ptzętatgi
w sprawie przedmiotu zamówienia:

o DPS Strzelce Op. ul. Strażacka 8 - Teresa Słonina
wew.4ż4

o DPS Filia Szymiszów, ul. Strzęlecka ż - Anna

Strzelce Op., dnia 21.06.ż022r.

-kierownik Domu- tę1.7 7 l 46I -34-80

Migoń-Wirska-kierownik Domu -



tę]r. 77 1462-38-45 wew. 21,
o DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20 -Lucyna Cisińska - kierownik Domu _

tel. 77 l 463,98-30 wew. 55

Termin składania ofert upływa z dniem 27.06.ż0żżr. do godz, 15,00 
_

oferty należy ń"ż;i-; s-e'ńetariacie DpS w Strzęlcach oP. ul. Strazacka 8 osobiŚcię'

pocztą, faxem lub iocztą elektroniczną. Kopertę 1ależy 
opisaó w następujący sposób: oferta

nazadaniepn.: ,,Dos^taw amatę11ńó* oput*nt,o'vv}ch na poirzeby Domu Pomocy w Strzelcach

op.zfrliąwSzymiszowieifrliąwLeŚnicyul.Strżacka8''.

Załaczniki dotvczace przędmiotu zamówienia:
1. Druk - formularz ofertowy
2. Wykonawc a możę ńoĘó ofertę na całośó jak

zamówienia (zńącznik nr 1,2, 3),

Projekt umowy.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych,

J.

4.

Otrzymują:
l, x adresat
2.x a/a

również na jedną z wlw części

soołdcznei
oboldkich
lj Filiąl"ł l_eśnią


