
Przatówek dnia 13.12.2017 r.

Znak Sprawy: SPZ.361.2.11.2017

Zaproszenie do złożenia oferty
 na: Zakup i dostawy specjalistycznych środków dezynfekcyjnych oraz rękawic diagnostycznych

dla  Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych w Domu
Pomocy Społecznej w Przatówku (o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro), wprowadzonego Zarządzeniem nr 34/2016 Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej w Przatówku z dnia 18.10.2016r.

1. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
Adres:98-240 Szadek, Przatówek 1
Adres internetowy: bip.dpsprzatowek.pl
e-mail: kadry@dpsprzatowek.pl
Nr telefonu: (0 43) 675 12 59 
Nr faxu: (0 43) 675 12 29
adres do korespondencji: Dom Pomocy Społecznej, Przatówek 1, 98-240 Szadek.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

2. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawy specjalistycznych środków dezynfekcyjnych oraz
rękawic diagnostycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2018

3. Warunki płatności: Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia należności za dostarczony
towar na podstawie wystawionej i doręczonej faktury w terminie 21 dni, od daty sprzedaży,
przelewem na wskazany rachunek bankowy .

4. Warunki gwarancji: Towar dobrej jakości, fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany 
z terminem ważności co najmniej sześciu miesięcy od chwili dostawy. 

5. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej
na  załączonym do zaproszenia formularzu oferty.

6. Sposób obliczania ceny: Za cenę oferty przyjęta będzie kwota brutto, wynikająca 
z sumowania wartości brutto, wszystkich asortymentów zawartych w tabeli oferty. 

7. Termin wykonania przedmiotu:  02.01.2018 – 31.12.2018
8. Miejsce i termin składania ofert: Dom  Pomocy  Społecznej Przatówek 1, pok.  nr 1, 

 w  terminie  do 20.12.2017 r. do godz. 9.00
9. Miejsce i termin  otwarcia  ofert: Dom  Pomocy  Społecznej  Przatówek 1,  pok.  gościnny

w dniu 20.12.2017r o godz. 11.30
10. Kryteria oceny ofert: Cena 100%
11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

  Tel./fax 43 675 12 29, 43 675 12 59 e – mail:kadry@dpsprzatowek.pl
12. Postanowienia końcowe: Oprócz ceny proszę o podanie:

         1/ czy Wykonawca akceptuje warunki płatności,
         2/ czy Wykonawca  zapewnia   dostawę  wszystkich  wymienionych  w  ofercie  artykułów 
             na  własny koszt do siedziby Zamawiającego,
         3/ czy Wykonawca zapewnia  niezmienność cen   w okresie obowiązywania  umowy,
         4/ czy Wykonawca zapewnia dostarczenie towaru w ciągu 3 dni od daty zamówienia,
        5/  czy Wykonawca akceptuje zapisy umowy stanowiącej  załącznik  do zaproszenia do
złożenia oferty.

   13. Załączniki:
         1/ Formularz Ofertowy
         2/ Projekt umowy                                                                                                                       
                                                                                                    
                                                                           ........................................................  

Dyrektor
                                                                         Domu Pomocy Społecznej w Przatówku 
                                                                             Magdalena Frątczak - Maciejewska
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