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Oznaczenie sprawy: DGiOT.252.3.2019 

ZAPROSZENIE 

do składania ofert cenowych na: 

„Dostawy artykułów czystości w 2020 roku na potrzeby Domu Pomocy 

Społecznej nr 1 w Sosnowcu” 

o wartości poniżej 30 000 euro. 

1. Zamawiający: 

Gmina Sosnowiec  

al. Zwycięstwa 20 

41-200 Sosnowiec 

NIP 644-345-36-72 

Zwana dalej Nabywcą 

 

Odbiorca  – Zamawiający: 

Dom Pomocy Społecznej nr 1 

ul. gen. Wł. Andersa 81 b 

41-200 Sosnowiec 

adres email: sekretariat@dps1sosnowiec.pl 

 

 

2. Przedmiot zamówienia:  

„Dostawy artykułów czystości w 2020 roku na potrzeby Domu Pomocy 

Społecznej nr 1 w Sosnowcu” zgodnie z wyszczególnieniem w formularzu 

asortymentowo-cenowym - załącznik nr 2 

 

3. Warunki zamówienia:  

a) zamówienie  będzie udzielone na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo 

zamówień  publicznych, 

b) umowa na czas określony od dnia 02.01.2020r.  do dnia 31.12.2020r. 

c) niezmienność ceny w trakcie trwania umowy . 

d) dostawy do magazynu  Zamawiającego na własny koszt, 

 

4. Kryteria oceny ofert:   

 

 cena      - 100% 

 

5. Sposób wyliczenia ceny:  

a) kalkulację cen jednostkowych w formularzu cenowym należy sporządzić wg 

jednostek miar wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 

zamówienia  np.: proszek do prania 5  kg należy podać cenę za opakowanie 

o wadze 5 kg , „szt.” należy podać cenę za sztukę.  

b) Cena musi obejmować: 

- wartość przedmiotu zamówienia, 
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- podatek VAT – wykonawca w obliczeniu ceny brutto doda stawkę 

procentową podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia oferty, 

- jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej Ofercie upust cenowy, to musi go 

uwzględnić w cenie, 

c) wszystkie ceny jednostkowe winny być podane z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku zgodnie z zastosowaniem matematycznych reguł 

zaokrąglania.  

d) waluta ceny - PLN. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą 

prowadzone wyłącznie w walucie PL. 

 

6. Sposób przygotowania oferty : 

a) ofertę należy sporządzić  na formularzu ofertowym - stanowiącym załącznik  

nr 1 do zaproszenia, 

b) do oferty należy załączyć formularz asortymentowo-cenowy - stanowiący 

załącznik nr 2 do zaproszenia, 

c) dostawca składając ofertę podaje cenę w ofercie /cenę brutto/ obowiązany 

jest do jej wyliczenia zgodnie ze stawkami VAT obowiązującymi w dacie 

sporządzenia oferty. 

d) oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem - dostawy artykułów 

czystości na 2020 rok lub przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: 

sekretariat@dps1sosnowiec.pl 

e) zamawiający nie dopuszcza ofert  równoważnych. 

 

7. Termin składania ofert: 

a) termin - 11 grudzień 2019r.  do godz.10:00, 

b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

8. Miejsce złożenia ofert:   

w siedzibie Zamawiającego - Administracja. 

9. Osoba uprawniona do kontaktów po stronie Zamawiającego:  

a) Marzena Imiołek  –  tel. (32) 266-50-42 w. 36 

b) Wioletta Leszczyńska – tel. (32) 266-50-42 w. 32. 

 

 

Zatwierdzam: 

Dyrektor Domu 

mgr Elżbieta Matuszczyk 

 

 

Załączniki : 

1.Formularz ofertowy. 

2.Formularz asortymentowo-cenowy   
3.Wzór umowy  


