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Zaproszenie do złożenia oferty

na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania
ofertowego  w  oparciu  wyłącznie  o  pisemne  zaproszenia  do  złożenia  ofert.  Postępowanie
o udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  bez  stosowania  ustawy  z  dnia  11
września  2019  r.  Prawo  Zamówień Publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2022  r.  poz.  1710)  Wartość
zazamówienianieprzekraczarównowartości130000,00żł

1.  Przedmiot zamówienia:
Dyrektor Domu Pomocy   Społecznej  im.  Świętego  Ojca Pio w Dębicy, ul.23  Sierpnia 3
zaprasza  do  złożenia  oferiy,  którego  przedmiotem jest  „Dostawa  środków  czystości -
ogólnych,  środków  czystości  na  kuchnię,  środków  piorących  na  pralnię,  środków
dezynfekcyjnych oraz rękawic nitrylowych - na 2023 r. dla Domu Pomocy Społecznej
im. Świętego Ojca Pio w Dębicy, ul. 23 Sierpnia 3"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty j est w uproszczonej Specyfikacj i
Warunków Zamówienia (SWZ) o waftości poniżej  130 000,00 zł  oraz w załącznikach do
poszczególnych Pakietów nr: 2A, 28, 2C, 2D, 2E.

2.  Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1) wraz  z nim
odpowiedni/e   załącznik/i   Formularz/e   cenowy/e   z   odpowiednich   pięciu   Pakietów,
odrębnych dla każdej części zamówienia. Wykonawca zamówienia może złożyć ofertę na
każdą z  części pakietów.

3.  Wykonawca  zamówienia  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  i  parafowania  projektu
Umowy - stanowiący Załącznik nr 5 oraz oświadczeńl załączników nr 3 i 4 do SWZ

4.  Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.
5.  Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego tj® Dom Pomocy Społecznej

im. Świętego Ojca Pio w Dębicy, 39-200  Dębica ul. 23 Sierpnia 3, nie później niż do dnia
17stycznia 2023 r. do godz. 10.00.
Składanie ofert:
n osobiście w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat DPS
-pocztą na adres Zamawiającego
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@dpsdebica.pl

6.  Kryterium  najkorzystniejszej  oferty jest  -  cena.    W  cenie  należy  ująć  wszystkie  koszty
związane  z  realizacją  zamówienia.  Cena  obowiązywać  będzie  strony  przez  cały  okres
realizacj i zamówienia.

7.  0  wyborze  najkorzystniejszej  ofefty  Zamawiający  powiadomi  niezwłocznie  Oferentów,
którzy złożyli ofefty.

8.  Osoby wyznaczone do kontaktu:  Stanisław Skawiński tel.  14 6809-7121ub Marek Zbaraza
tel.  14 6809-712.
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Załączniki do zapytania ofertowego :

1.    Fomularz ofertowy -Załącznik nrl
2.    Formularz  Cenowy  odpowiedni do części zamówienia-PAKIETY:  Nr 1g Nr 2 , NR 3, Nr 4, Nr 5
3.    Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  -Załącznik Nr 3
4.    Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia

warunków, - Załącznik Nr 4
5.    PROJEKTUMOWY  -ZałącznikNr 5


