Nielestno, dnia 05.12.2012r.

Dom Pomocy Społecznej
Nielestno 17
59-610 Wleń

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na
zakup i dostawę :
I. Pościel z kory zapinana na guziki, wykonana z 100% bawełny , tkanina z produkcji
polskiej o nowoczesnym wzornictwie o soczystych i trwałych barwach.
W skład kompletu wchodzi :
Poszwa – 140 cm x 200cm
Dwie poszewki – 70 cm x80 cm
Ilość zamawianych kompletów pościeli o jednakowym wzornictwie wzoru wynosi 32
kpl , oraz 32 kpl o innym wzornictwie kolorów , razem 64 kpl pościel z kory.
Kolor kpl. pościeli do uzgodnienia z Zamawiającym przed dostawą
II. Prześcieradła na materace z bawełny na gumę , uszyte z zapasem na boki materaca.
Wymiar prześcieradła z bawełny wynosi : 180 cm x 200cm
Ilość zamawianych prześcieradeł wynosi : 64 szt. –kolorystyczne dopasowane do
kompletów pościeli .
III. Wysokiej klasy ręczniki łazienkowe o gramaturze 550g/m², o subtelnym
kwiatowym wzorze, podwójnej przędzy która zapewni przyjemny miękki chwyt.
Wymiar ręczników łazienkowych wynosi : 70 cm x 140 cm
Ilość zamawianych ręczników wynosi : 80 szt.
1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu do dnia 14.12.2012r. do godz.10:00 w
sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie lub w wersji elektronicznej
e: mailem na adres danuta.dps@op.pl lub fax 75 7136342.
2. Rodzaj i opis kryterium, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oraz opisu sposobu
obliczenia ceny.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium :
Cena – 100 % za całość zamówienia /pościel ,prześcieradła , ręczniki/
Sposób oceny ofert :
C( cena oferty ) = najniższa cena /brutto/ łączna spośród złożonych ofert

3.Opis warunków w postępowaniu :
a/ Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy,
zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
b/ Oferta musi zawierać następujące dokumenty :
- Ofertę cenową – załącznik nr 1
4. Termin realizacji : zamówienie winno być wykonane do dnia 27.12.2012r.
5. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 14.12.2012r.do godz. 12 :00.
Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
http:// www.dpsnielestno.powiatlwowecki.pl/, z wybranym Wykonawcą zamówienia
zastanie podpisana umowa na zakup i dostawę zamówienia.
Informacji na temat postępowania udziela : Danuta Nowosielska tel. 757136402 e :
Danuta.dps@op.pl

…………, dnia ……………
Załącznik nr 1

Dane Wykonawcy :
Nazwa :………………
Siedziba:…………….
NR tel./fax ………….
NIP: ………………..
REGON : …………..
Dom Pomocy Społecznej
Nielestno 17
59-610 Wleń

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę pościeli z
kory 64 kpl, prześcieradła z bawełny na gumę 64 szt., ręczniki łazienkowe 550g/m² 80szt.
OFERUJEMY :
1. Pościel z kory 100% bawełny w ilości 64 kpl, będącej przedmiotem zamówienia
zgodnie z wymogami opis przedmiotu zamówienia za cenę :
Cena brutto : Ilość 64 kpl x ……….zł /cena 1 kpl/ = Wartość brutto razem z
podatkiem VAT ………………….. zł
2.Prześcieradła na materace z bawełny100% z gumą będące przedmiotem zamówienia
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę :
Cena brutto : Ilość 64 szt. x ……… zł / 1 szt./ = Wartość brutto razem z podatkiem VAT
…………………. zł.
3. Ręczniki łazienkowe o gramaturze 550g/m² będące przedmiotem zamówienia zgodnie
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę :
Cena brutto : Ilość 80 szt. x ………. zł/1 szt./= Wartość brutto razem z podatkiem VAT
…………………………… zł.
Łączna wartość przedmiotu zamówienia /brutto/ : ……………………………. zł
Słownie : …………………………………………………………………………… zł
4. Zamówienie wykonamy w terminie do 27.12.2012r.

5. Oświadczamy, że zawarte w „ zaproszeniu do złożenia oferty cenowej „ warunki
akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej oferty do realizacji
zamówienia w/w warunkach.
6. Warunki płatności : przelewem na konto dostawcy w terminie 7 dni od otrzymaniu
faktury.
7. Inne informacje Wykonawcy :

……………………………………………………………..
/ pieczątka i podpis osoby uprawnionej /

