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DPSB.DAG.3538.5.2021 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie 

zaprasza 

 do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą „Usługi pralnicze w 

okresie od 01.08.2021 do 31.07.2023r.” 
((Na podstawie zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 04.01.2021., w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do której nie stosuje się  ustawy Prawo Zamówień.) 

Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze w okresie od 01.08.2021 do 31.07.2023r. 

polegające na dezynfekcji, praniu i maglowaniu bielizny pościelowej 

2. Wykonawca będzie odbierał 2 razy w tygodniu z siedziby Zamawiającego brudną 

bieliznę pościelową i przywoził czystą. 

3. Zamawiający miesięcznie będzie oddawał Wykonawcy ok. 300kg bielizny, a 

Wykonawca wraz ze zwrotem czystej bielizny zobowiązuje się dostarczać fakturę 

wystawioną na:  

Nabywca: Gmina Lublin plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-

257-58-11 

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, al. Kraśnicka 223, 20-718 

Lublin 

4. Kryteria oceny ofert – cena 100%. 

 

Oferta powinna zawierać: 

1. Wypełniony załącznik nr 1- formularz 

2. Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert  

 

Miejsce i termin składania oferty: 

1. Oferty należy składać pisemnie na adres al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin lub osobiście w 

zaklejonej kopercie z dopiskiem  „Usługi pralnicze w okresie od 01.08.2021 do 

31.07.2023r.”r.” w terminie do 12.07.2021r. do godz. 1200 w pok. Nr 017. 

2. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

3.Wszelkie informacje udzielane są w godz. 700-1500. 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Grażyna Zabielska, Dariusz Komorowski 

– nr tel. 081 466 55 85, 081 466 55 86, adres e-mail: zamowienia@betania.lublin.eu 

 

 
 Dyrektor DPS „Betania” w Lublinie  

Mgr Grażyna Zabielska 
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