Znak sprawy: DPS.ZP-271-2-14/20
Mszana Dolna, dn. 23.10.2020r.
Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z poźn. zm./

I. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
Adres do korespondencji: ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna
tel. 18 33 10 154, e-mail: biuro@dpsmszanadolna.pl
Zaprasza do złożenia ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z
epidemią w Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach Projektu grantowego:
„Małopolska

Tarcza

Antykryzysowa

–

Pakiet

Społeczny.

Bezpieczny

Dom,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –
2020.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z
epidemią dla Domu Pomocy Społecznej, ul. Rakoczego 9, 34 - 730 Mszana Dolna
obejmująca:
• termometr bezdotykowy – 5 sztuk,
• mata dezynfekcyjna – 5 sztuk,
• dozowniki do dezynfekcji – 13 sztuk,
• pościel jednorazowa – 50 kompletów,
• koncentrator tlenu – 1 sztuka,
• lampa bakteriobójcza/wirusobójcza - 1 sztuka,
• pulsoksymetr – 1 sztuka
2. Szczegółowy opis sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z epidemią został
określony w załączniku nr 1.
3. Sprzęt i wyposażenie o którym mowa w pkt. 1 muszą być zgodne z Polskimi Normami i
wymogami sanitarno – epidemiologicznymi oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do
obrotu i użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Sprzęt i wyposażenie o którym mowa w pkt. 1 musi być fabrycznie nowy.
5. Termin realizacji zamówienia: do 15 listopada 2020r.
6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
8. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
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1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała
następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz asortymentowo – cenowy załącznik nr 1
2) formularz ofertowy – załącznik nr 2,
3) oświadczenie – załącznik nr 3,
4) umowa – projekt,
5) dokumenty, z których wynikać będzie umocowanie osoby podpisującej ofertę,

6) Pełnomocnictwo, jeśli osoba podpisująca ofertę działa na jego podstawie.
Pełnomocnictwo musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie drogą elektroniczną.
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z
Wykonawcami
1. Zamawiający z wykonawcami może porozumiewać się pisemnie drogą elektroniczną.
2. Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
w zakresie przedmiotu zamówienia – Kierownik Działu Terapeutyczno –
Opiekuńczego – Beata Bugajska,
- w zakresie procedury udzielania zamówień publicznych:
Główny księgowy – Ewa Pleń-Spyrka lub Gółwny Administrator – Joanna Michór
tel.(18) 3310154 wew. 21
VI. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę cenową wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. Dom
Pomocy Społecznej,
ul. Rakoczego 9, 34 – 730 Mszana Dolna, w budynku
„BIURO” do dnia 03.11.2020r. do godz. 12:00.
Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, z
dopiskiem:

Oferta na

dostawę sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z epidemią w

Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Nie otwierać przed 03.11.2020r. do godz.
12:15.
Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana została
powyższa data i godzina. Data stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę – liczy się
data i godzina wpływu do Zamawiającego.
W przypadku opisania oferty w sposób niezgodny z ww. wymaganiami, konsekwencje ponosi
Wykonawca.
Otwarcie ofert nastąpi 03.11.2020r. Godz. 12:15
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VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu oferty
stanowiącym załącznik nr 2.
2. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu
oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
VIII. Informacje o formalnościach
1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 100%.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli
najkorzystniejsza oferta przekroczy kwotę, jaką może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
7. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone
w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj.
odwołanie, skarga.
8. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku
zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Formularz asortymentowo – cenowy,
Formularz ofertowy,
Oświadczenie,
Umowa - projekt,
Klauzula informacyjna

Zatwierdził:

Dyrektor
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Domu
Pomocy Społecznej
w
Mszanie Dolnej
mgr
Małgorzata Łukasik
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