
oolł ponłdff6p§;Fdńfrł .271,51l)0ża Dębica, 30" 1 1 "2020 r:,

ll7l. ,\ułla,qłl ()fctl l'itl tu Dgbł$
.'1_109 

])gb].c_a. u|. 23 Siarp;ia"3
,,.]!:|,. | 1 {i3{)3700, lł oso.ózrt^^ Zaproszenie do zlożenia oferlyli,l,{;(}i; (i.1' 

. { ,_' j;: ,.|lI} a1)_1o_Ą0_732 l

postępowariię o udzielenie zatnólvienia publicznego prowadzclne jest w trybie rozeznania
lyilkow.ego w o1rarciu l.vyłącznie o pisetnne zaproszenia clo złozenia ofert. f}ostęporvanie
o tłdzielenie zamowienia 1rublicznego prowadzone jest na podst, art. 4 pkt. 8 bez stostlwiltiia
ustar.vy z clnia 29 stycznia 2004 r, Prarvo Zanrówięli }i,Llblicznyeh (t.i. Dz.l,i, z 2018 r. poz,
t986, 2215} Warlość zarrłówięliia nie przek,raeza równtłr,v;rrtclśei 30 tys. euło

1. pruednri ot zalnówienl a:

D},rektor l)omtt Fomocy Społecznej ini. Swiętegtl $jca Picł w §ęlłicy, u1.23 Sierpnia 3

zaplasza clłr złożenia łłfefiy. którego przedmioter r jest ,,&ostałva śr*dliów czyst*ści *
śrtl*ków. czystości rlgólnych, śrotlkćłv *zystoś*i na kucłłnię, śr<łd§*ółv piorą*ych na
pralłrię CIrxz śrotlkórv ,e§ezynłbkcy"inycłr i dcstxw,*ł nęknwic - nn 20ź l n" clla l)onru
Ponrocy Spłłeczrrej irrr. Swiętego Ojca Pio w Dębicy, Lłl. 23 §ierpnia 3"
§zczegółorvy opis pi:zeclmiotu zanrór,vienia zawarty jest w Uproszczclne.| §pecylikacji
Istotnych Warurików Zainów,ienia cl rvarlclści ponizej 30 000 ęŁlro ofitz w zaŁąeznlkach elc

poszczególnyclr Paki ettlw,

Olbrtę stanolvi 11,ypełnionv i poelpisalry Frrnnularz OierŁłrwy (Załryexmńk .mr 1) wraz z ninr
oclpor.viedni załączrrili z pi.}szczególrrych pięcir-l Pakietółv, odrębnych ctla. każdej części
zanrówięnia.
'Wykonrrwca zalrrówienia zołrorviązany "iest drl zllptlzlsania się i p;rraf,owania prłrjel<tu

Urncr,vy * stiitlclwiilcy }in}ącznik łłr $
Flanclwany tennin realizac.ji zainówięnia: oc[dnia p*dpisarria tltlli]\Ęn,clo 3tr grudrria 202t r.

Nfiejsce i tennin składania ol'ert: w siędzilrię Zanrarł,ia"iąe*gtl tj. ilom l}oinocy Społe*zr:ej
iirr" Srł,iętego Ojca Pio rv Dębic_v, 39-200 t}ęliica ril, 23 Sierpnia 3, nie późąiej niż clr: dnia
l5 pirudnia 2{}żt} r" d* gt,lc§z- tl-t}{}.
Sktaclariię:
- osobiście łv sięclzibie Zarnarłiaiąoego * Sękretariat Dli§
- pocztą na. acires Zarnawi;ijącegcl
I(rytelium najkorzystrriejszej oflerty .jest - cenn, W cenie nale,ży ująe rvszystkie kosr"t_v

zl,viązane z realizacją zamćlrvierria, f,]ełra obar,viiizywac bęclzie strrłn3z ptzęz cały okres
realizac.j i zarirółvielri a.

L} wyborze na"ikovystnie"isze.j oienty Zarlialvia.jąe1, ilr"łwiadomi niezwłotzni,ę O{ęrentór.v,
kttrzy złcrźyli oti:rty.
$soby wyznaczone do kelrrtaktu: §tiłlrisłar,v §l*ar,vińsi<i te]" t4 68i]9-712 lub fu{alel* Zbarazn
tel. 1-ł 6809-712"
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Załączn iki do gąpy|ąnia ofęrtowegtl :

Formttlarz Ofertowy - Załącznik nrl
Forlnularz Cerrłrrvy oclpowieelni rlt czgści zamówienił}- PAK{ET Nr l, Nr 2 , NR 3, Nr 4, }ir 5

Oślviadczenia 'Wykoriawcy o spełrłienitl warunkólv rrrjeia{u w postępowalritl Załączrrik Nr 2
oś!ł,iadczenie wykonawcy o lrraku pclclstaw drr rvyitluczerria z płłstępłlwarria z pclw<ldn niespełnicllitL
rvarunli<iw, - Załącznili Nr 3

Odpis z właściwego rejestru, jezeli odrębne przepisy l.vymagają wpisu dc rejes|ru, r,v ceiu wykazalli;r
bralru podstarv do tvykluczęnia lub lvypehione oś,"r,iadczęnie - Załłcznik Nr 4
Listę podnriotów naleźących elo te.i salne.j grrrpy ltnpitałorve.i lvg. Załącznilrł }ir _5

PROJEKT'UMOWY - Załąeenik illr 6
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