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Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie 

zaprasza 

„Zakup środków ochrony osobistej dla pracowników DPS Betania w ramach 

dotacji z funduszu przeciwdziałania COVID-19” 

(Na podstawie Zarządzenia nr  1/2021  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie” z dnia  04-stycznia-2021r. w sprawie 

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

 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Zakup i dostawa środków ochrony osobistej w ramach dotacji z funduszu przeciwdziałania 

COVID-19. 

a) Rękawice nitrylowe opak. 100 szt. rozmiar M, S, L  

b) Fartuchy jednorazowe, ochronne 

c) Maseczki jednorazowe medyczne 

d) Płyn do dezynfekcji skóry i rąk AHD 1000 o pojemności opakowania 0,25 l. 

e) Płyn do dezynfekcji powierzchni ALCODES o pojemności 1 l. 

f) Płyn do dezynfekcji rąk Velodes Silk 100 ml. 

Powyższe przedmioty w ilościach wymienionych w załączniku nr 2 

2. Kryterium oceny ofert – cena 100%. 

3. Czas realizacji zamówienia do 30-11-2021 r. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta jest ważna wtedy, gdy 

obejmuje całość zamówienia.  

5. Zamawiający zastrzega skorzystanie z prawa opcji polegającego na możliwości zlecenia 

dodatkowej dostawy asortymentu zawartego w Formularzu ofertowym. Zasady prawa 

opcji:  

a) Wartość dodatkowych dostaw nie może przekroczyć 20 % wartości.  

b) Ceny jednostkowe brutto towarów zamawianych na podstawie prawa opcji muszą być 

zgodne z cenami podanymi w Formularzu ofertowym.  

c) Termin skorzystania z prawa opcji do dnia 30 listopada 2021 r. 



d) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku braku dodatkowych zamówień 

w ramach prawa opcji. 

 

Oferta powinna zawierać: 

1. Wypełniony załącznik nr 1 - formularz ofertowy 

2. Wypełniony załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy 

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. 

4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 4.  

 

Miejsce i termin składania oferty: 

1. Ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną należy składać na adres email 

zamowienia@betania.lublin.eu lub pisemnie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na 

realizację zamówienia pod nazwą „Zakup środków ochrony osobistej w ramach dotacji z 

funduszu przeciwdziałania COVID-19”, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres al. 

Kraśnicka 223, 20-718 Lublin w terminie do 13-10-2021 r. do godz. 1300 w pok. Nr 017 w 

Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie.   

2. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

3. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania. 

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

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Grażyna Zabielska, Marta Zachariasz-

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