
Zduńska Wola, dn. 19.02.2015 r.

Nasz znak: DPS.ZAG.361.1.2.2015

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 42

Z A P R O S Z E N I E

   Dom Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:  Zakup pralnicowirówki 
do Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 42.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Dom Pomocy Społecznej
ul. Łaska 42
98-220 Zduńska Wola
tel: (43) 823 25 70 
NIP 829 129 67 70
REGON 000311757

1.Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest  zakup nowej pralnicowirówki wolnostojącej, wysokoobrotowej 
o podgrzewie elektrycznym do Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 42.
b) Wartość przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł brutto łącznie 
z transportem. 
c)  Dostawca dowozi zamówiony towar do siedziby zamawiającego swoim środkiem transportu. 
d)  Płatność za zakupiony towar nastąpi przelewem po otrzymaniu faktury w terminie 14 dni. 
e)  Wybór dostawcy nastąpi po zapoznaniu się ofertami sprzedających.

W  wyborze  oferenta  istotne  będą  załadunek  w  kilogramach  bębna  pralnicowirówki  i  okres 
gwarancji.

2. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty
a) Zleceniodawca uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do rozpatrywania jeżeli oferta 
złożona zostanie w odpowiednim terminie,
b)  Wybór  oferty  zostanie  dokonany  w  oparciu  o  przyjęte  kryteria  oceny  ofert  przedstawione 
poniżej:



Lp Nazwa 
kryterium

Waga kryterium Szczegółowy opis, wzór Uwagi, objaśnienia

1

2

Załadunek 

Gwarancja 

80%

20%

Z = (Z oferty/Z max) x 80

G = (G oferty/G max) x 20

Z – ilość punktów 

Z max – oferta 
pralnicowirówki 
z największym 
załadunkiem w kg

Z oferty – rozpatrywana 
oferta (załadunek w kg)

G – ilość punktów

G max – oferta 
pralnicowirówki 
z najdłuższą gwarancją

G oferty – rozpatrywana 
oferta (gwarancja 
w miesiącach)

3. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia I kwartał 2015r.
4. Składanie ofert
Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 27.02.2015 r. do godz. 15.00 do Sekretariatu Domu 
Pomocy Społecznej, ul Łaska 42, 98-220 Zduńska Wola.
Istnieje możliwość złożenia oferty faksem/e- mailem (fax: 43 823 25 70, 
e-mail: dpszdwola@wp.pl).
5. Osoby uprawnione do kontaktów ze strony Zamawiającego:
Zbigniew Zagner tel. 601 97 69 97
6. Termin związania ofertą
Zleceniobiorca pozostaje związany ofertą przez okres 20 dni od upływu terminu składania ofert.


