GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Zgierz 06.12.2013r

95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4

Zaproszenie do składania ofert:
Przedmiot zamówienia :
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 34 kompletów pościeli (kora mieszana)
wraz z prześcieradłem (bawełna) o wymiarach 160 x 200 w ramach projektu
”Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię
Europejską Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki .
INFORMACJA O ISTOTNYCH WARUNKACH ZAMÓWIENIA
I. INFORMACJA OGÓLNA
1.Zamawiający :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z/s w Zgierzu 95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4
Tel./ 42 716-65-53; 42 716-25-15 w.239, fax 42 716-68-63
2. Miejsce realizacji zamówienia :

teren całego kraju

3. Sposób realizacji zamówienia
SprzedaŜ z dostawą do siedziby Zamawiającego
- 34 komplety pościeli (kora mieszana) o wymiarach 160 x 200
- 34 prześcieradła ( bawełna) o wymiarach 160 x 200
4. KaŜdy komplet pościeli i prześcieradło winno być pojedynczo zapakowane. Wykonawca
zamówienia dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt bezpośrednio do siedziby
Zamawiającego w godzinach od 8.00 do 16.00.
5. Postępowanie w trybie zapytania o cenę zgodnie z Procedurami udzielania zamówień
publicznych których wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości 14 000
EURO .
II . SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Oferty naleŜy przesłać elektronicznie na adres gops.kierownik@gmina.zgierz.pl do dnia
12 grudnia 2013r do godziny 12.00 ( wzór oferty w załączeniu)
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim pismem czytelnym.
3. Cena ofertowa za jeden komplet pościeli i jedno prześcieradło winna być wypisana
cyframi w złotych polskich i potwierdzona słownie.
4. KaŜdy Oferent moŜe złoŜyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę pod rygorem
wykluczenia z postępowania.
5. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 7 dni, po zrealizowaniu zamówienia i wystawieniu

faktury na Zamawiającego.
6. W przypadku niezgodności w realizacji zamówienia ( niezgodna jakość lub ilość
kompletów pościeli i ilości prześcieradeł), Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia
od zamówienia. O dokładnym terminie realizacji zamówienia naleŜy powiadomić
Zamawiającego telefonicznie Tel. 42 716-65-53.
III.KRYTERIA WYBORU OFERT.
1.Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o:
- najkorzystniejszą cenę jednostkową za jeden komplet pościeli z kory mieszanej i
jedno prześcieradło z bawełny.
IV.WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający dokona zamówienia drogą elektroniczną po dokonaniu wyboru ofert.
2. Termin realizacji zamówienia 17 grudzień 2013r
V. SKŁADANIE OFERT ,TRYB OTWARCIA.
1.Oferty naleŜy przesłać drogą elektroniczną na adres gops.kierownik@gmina.zgierz.pl
2. Wzór oferty w załączeniu
3.Pytania moŜna kierować do Kierownika GOPS pod nr tel. 42 716-65-53.
VI. USTALENIA KOŃCOWE
1. Zamówienie zostanie przesłane drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
ZAMAWIAJĄCY
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Bibel
Zgierz 06.12.2013r

OFERTA
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia 06.12.2013r dotyczące:
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 34 kompletów pościeli (kora
mieszana) wraz z prześcieradłem (bawełna) o wymiarach 160 x 200 w ramach projektu
”Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię
Europejską Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki .

1. Imię i nazwisko Oferenta:.……………………………………….……….
2. Adres Oferenta ……………………………………………………………
3. Nr rachunku bankowego: ………………………………………………..
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia :
1) komplet pościeli:
- Cenę jednostkową netto za 1 komplet pościeli – …………..……….……… zł
(słownie złotych: …………………………………………………………………….)
- Cenę jednostkową brutto za 1 komplet pościeli – …………….………… zł
(słownie złotych: …………………………………………………………………….)
2) prześcieradło:
- Cenę jednostkową netto za 1 prześcieradło – …………….……………..… zł
(słownie złotych: …………………………………………………….………..…….)
- Cenę jednostkową brutto za 1 prześcieradło – ……………….………… zł (słownie złotych:
…………………..……………………………………………….)
4. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o istotnych warunkach zatrudnienia i
nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w istotnych warunkach zatrudnienia.
6. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ………….…………...2013 r.
……………………………….
(miejscowość dnia

………………………………..
(podpis Oferenta)

