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         Lublin, dnia 08.01.2020r. 
 

DPSB.SP.3438.3.2020 
             
 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie 
zaprasza 

 do złożenia oferty cenowej na dostawy środków ochrony indywidualnej, odzieży 
jednorazowego użytku, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników, stażystów  

i osób skierowanych w ramach prac społecznie-użytecznych DPS „Betania” w Lublinie  
w roku 2020 

(Na podstawie Zarządzenia nr 27/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie” z dnia  31 października 2018r.w 

sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie). 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy odzieży jednorazowego użytku, 
odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników DPS „Betania” w Lublinie, stażystów 
oraz osób skierowanych w ramach prac społecznie-użytecznych w roku 2020. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:  
Część 1  - załącznik nr 1 – odzież jednorazowego użytku 
Część 2 – Załącznik nr 2 – odzież ochronna i obuwie; 
Część 3 – załącznik nr 3 – odzież robocza i obuwie. 
Cena jednostkowa netto podana w załącznikach powinna być uśredniona za dany 
asortyment, niezależnie od wzoru odzieży i rozmiaru, które mogą mieć różne ceny. 
W DPS „Betania” w Lublinie zatrudnionych jest ok. 90 pracowników. 

Oferta powinna zawierać: 
1. Wypełniony załącznik nr1 lub/i 2 lub/i nr 3. 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji                    

o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

3. Klauzula informacyjna 
 
Kryteria oceny ofert: 100% cena 
 
Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. W załączniku nr 2 należy wycenić po jednej sztuce opisanego asortymentu, kolumny 
podsumować. 

2. W załączniku nr 3 należy wycenić po jednej sztuce opisanego asortymentu, kolumny 
posumować. 

 
Warunki umowy: 
1. Umowa obowiązywałaby od  20.01.2020. do 31.12.2020r. 
2. W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty na część 2 i 3, konieczne jest aby 

Wykonawca był w posiadaniu sklepu stacjonarnego w Lublinie, gdzie pracownicy, 
którym przysługiwałaby odzież lub obuwie przyjeżdżaliby osobiście wraz ze 
stosownym upoważnieniem wystawionym przez zamawiającego do wykonawcy w 
celu zmierzenia i wybrania odzieży i obuwia, następnie odbieraliby towar wraz z 



 

 

fakturą. Konieczne jest posiadanie w sklepie stacjonarnym co najmniej 2 fasonów 
odzieży ochronnej i/lub roboczej w pełnym zakresie rozmiarów wycenionych w 
ofercie oraz co najmniej 2 fasonów obuwia wycenionego w ofercie. 

3. Konieczne jest, żeby Wykonawca posiadał do przymierzenia odzież i obuwie w 
różnych rozmiarach. W przypadku nie spełniania tego warunku umowa nie może być 
realizowana. 

4. Płatność następowałaby przelewem – 14 dni. 
Miejsce i termin składania oferty: 
1. Oferty należy składać na piśmie osobiście  lub pocztą tradycyjną na adres al. 

Kraśnicka 223, 20-718 Lublin z dopiskiem „Oferta na środki ochrony indywidualnej, 
odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników DPS „Betania”, stażystów oraz osób 
skierowanych w ramach prac społecznie-użytecznych w roku 2020”, w terminie do 
15.01.2020r. do godz. 12

00
 w pok. Nr 017 w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w 

Lublinie, al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin. 
2. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 
3. Złożenie oferty nie musi skutkować zawarciem umowy. 
4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania. 
5. Wszelkie informacje udzielane są w godz. 7

00
-15

00
. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania. 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Grażyna Zabielska, Barbara 
Kotowska – nr tel. 081 466 55 85, 081 466 55 86, adres e-mail: 
zamowienia@betania.lublin.eu 

 
 
 
 

Grażyna Zabielska 
Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
„Betania” w Lublinie 
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