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DPS. ZP. 271.5. 2017 

            

            

                         

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu, Niedabyl 36 A, 26-804 Stromiec,  zaprasza do złożenia  

oferty -  na  sprzedaż i sukcesywne dostawy chemii gospodarczej, środków piorących, dezynfekujących  

i środków higieniczno- kosmetycznych  na okres jednego roku. 

 

Łączna wartość zamówienia, została oszacowana na kwotę poniżej 30 tysięcy euro w rozumieniu 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2015 r.poz.2164  oraz 

2016 r. poz.831 ) i  na mocy art. 4 pkt.8 Zamówienie nie podlega przepisom tej ustawy 

 

I.  Zamawiający: 

Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu 

Niedabyl, 36 A 

26-804 Stromiec 

Tel./faks (48)  619 10 28 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywne dostawy chemii gospodarczej, środków piorących, 

dezynfekujących  i środków higieniczno-kosmetycznych zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych zamawianych  poszczególnych asortymentów w 

zależności od faktycznych potrzeb bez skutków prawnych obciążających Zamawiającego, a także zakupu 

artykułów nie wymienionych w wykazie bez konieczności zawierania dodatkowej umowy. 

 

III. Termin wykonania zamówienia: 

Przez okres 1 roku  tj. od dnia 01 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. 

 

IV. Kryteria wyboru oferty – 100% cena brutto 

Zamawiający podpisze umowę z jednym Wykonawcą, który  przedstawi najniższą cenę brutto za wykonanie 

całości zamówienia. 

 

V. Sposób przygotowania oferty: 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2.Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1. 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez Wykonawcę. 

 

 

 

 



VI. Wykaz dokumentów jakie muszą złożyć Wykonawcy: 

1. Formularz ofertowy -  załącznik nr 1 

2. Proponowany wzór umowy – załącznik nr 2 ( prosimy wpisać dane firmy do zaakceptowanego wzoru umowy  ).           

3. Oświadczenie - załącznik nr 3 

 

VII.  Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. VI należy złożyć w zamkniętej kopercie  

z napisem „ Oferta – na sprzedaż i  sukcesywne dostawy chemii gospodarczej, środków piorących, 

dezynfekujących  i środków higieniczno-kosmetycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu”    

do dnia  26  kwietnia  2017 r.   do godziny 10- tej   

w wersji papierowej w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu, Niedabyl 36 A, 26-804 Stromiec lub 

przesłać na adres: 

Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu,  Niedabyl 36 A,  26-804 Stromiec 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Formularz ofertowy – zał. nr 1 

Wzór umowy – zał. nr 2 

Oświadczenie – zał. nr 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                   

 

   

 

 

 

 

 


