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OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ 
W NYSIE

Nysa, dnia 29 stycznia 2019r.

Zapytanie ofertowe
na wyposażenie łazienki w budynku Noclegowni i Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych 
w Nysie".

1. Dane dotyczące Zamawiaiaceeo:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 
48-303 Nysa

II Trvb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 30 tyś. euro -  na podstawie art. 
4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986 z póź. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach prowadzonej modernizacji jednej z łazienek 
przeznaczonych dla bezdomnych kobiet przebywających w Noclegowni i Ogrzewalni 
w Nysie zakłada zakup drzwi łazienkowych.

L. p N azw a ilość Cena
brutto

Razem

Drzwi łazienkowe
Seria: Monaco
Rozmiar: 70 
skrzydło: lewe 
kolor: sosna bielona

1 sztuka

Klamka do drzwi 1 sztuka
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Termin wykonania zamówienia: 11.02.2019r.

IV. Przedmioty zamówienia mają być dostarczone na adres:
Noclegownia i Ogrzewalnia dla bezdomnych w Nysie ul. Baligrodzka 7.

V. Przystępując do udziału w postępowaniu firma powinna posiadać:

1) wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

2) odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy składać do dnia 04.02.2019r. do godz. 10:00 w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Nysie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A ( p. 39 sekretariat), pocztą 
(liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego) lub na adres email: t.mikiewicz@ops- 
nvsa.pl

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 04.02.2019r. do godziny 14:00.

3. Oferty złożone p o  terminie nie beda rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

VII. Ocena ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów.

Cena 100%

Dodatkowe informacje udziela P. Tomasz Mikiewicz nr tel. 774472389

VIII. Płatność Zleceniodawcy:

Płatność przelewem w terminie 14 dni od dnia zakończenia zlecenia.

Do zapytania ofertowego dołączone jest Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie 
wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zamawiający tj. Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości 
zakupu towaru podanego w zapytaniu ofertowym bez podawania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny.
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