Czechowice-Dziedzice, dn.04.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe:
Zamawiający:
Nabywca: Gmina Czechowice- Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1,
43-502 Czechowice-Dziedzice NIP 652 17 13 295
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” ul. Zacisze 28,
43-502 Czechowice-Dziedzice
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze w ilości około 2 400 kg rocznie tj.
około 200 kg miesięcznie. Asortyment obejmuje bieliznę pościelową, ręczniki, odzież mieszkańców, odzież
roboczą, kołdry, poduszki, narzuty, koce, materace itp.
Transport zapewnia zleceniobiorca odpowiednio dostosowanym samochodem.
Odbiór następuje w terminach uzgodnionych osobiście lub telefonicznie z przynajmniej jednodniowym
wyprzedzeniem, średnio dwa razy w tygodniu. Wyprana pościel będzie ważona przez Zleceniobiorcę u
Zleceniodawcy, ilość odbieranej pościeli będzie każdorazowo potwierdzana przez obie strony. Zleceniobiorca
oświadcza, iż stosuje środki piorące posiadające atesty. Po wykonaniu usługi pranie jest dostarczane w
workach foliowych.
Termin realizacji zamówienia: Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
Istotne

warunki

zamówienia

podlegające

ocenie:

cena

brutto

za

1

kg

pranej

bielizny.

(cena zawiera koszty transportu);
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Zacisze 28, na piśmie:
osobiście, listownie lub mailem na adres biuro@dps.czechowice-dziedzice.pl do dnia 18.12.2020 r do godz.
1000 (liczy się data wpływu do DPS).
Osoba do kontaktu – Katarzyna Adamiec tel. 505 794 309

Załącznik nr 1

Znak sprawy: DPS/

*/2020

Pełna nazwa Oferenta
Adres Oferenta
Tel/ fax
REGON
NIP

FORMULARZ

OFERTY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na usługi pralnicze w ilości około 2 400 kg rocznie
tj. około 200 kg miesięcznie. Asortyment obejmuje bieliznę pościelową, ręczniki, odzież mieszkańców, odzież
roboczą, kołdry, poduszki, narzuty, koce, materace w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
1. Oferuję realizację zamówienia zgodną z zapytaniem ofertowym za kwotę za kilogram prania
w wysokości: ............................................................................ PLN netto;
podatek VAT w wysokości ............%, co daje łącznie kwotę brutto równą ......................... PLN;
słownie brutto: ..........................................................................................................................;

2. Zapewniam niezmienność ceny za kilogram brutto przez cały okres trwania umowy.

3. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, przyjmuję je bez
zastrzeżeń oraz, że otrzymałem wszelkie niezbędne informacje dotyczące przygotowania oferty.

4. Oświadczam, że wszystkie złożone dokumenty są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;
5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas określony w zapytaniu ofertowym.

miejscowość, data

pieczątka, podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

*Uzupełnia DPS

