
 
     Dom Pomocy Społecznej  „Betania” w Lublinie 
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  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie 
zaprasza  

do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą „ Zakup i dostawa 3szt. 
stołów chłodniczych do kuchni w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie 

 
 

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 przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie  

 

Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 szt. stołów chłodniczych zgodnie z 
załącznikiem nr 1 – opis przedmiotu zamówienia. 

2. Termin realizacji zamówienia do 30.11.2021r. 
3. Oferta powinna zawierać całkowity koszt zakupu i dostawy, montażu, szkolenia 

personelu i pierwszego uruchomienia urządzenia.  
4. Okres związania ofertą 30 dni od dnia upływu terminu złożenia ofert. 
5. Okres gwarancji 24 miesiące. 
 
Kryteria oceny ofert:  
Cena 100% 
Oferta zawierająca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą. Wykonawca, którego 
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do podpisania 
umowy. 
 
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2  
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. Dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważnione do 
podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one 
z przepisów prawa lub innych dokumentów (np. pełnomocnictwo w oryginale lub 
kopii poświadczonej notarialnie).  

4. Oświadczenie – Załącznik nr 3 
 
Miejsce i termin składania oferty: 
1. Oferty należy składać pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej „Betania” w 

Lublinie al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin z dopiskiem „Zakup i dostawa 3 szt. 
stołów chłodniczych do kuchni w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w 
Lublinie”, w terminie do 22.10.2021r. do godz. 1200 w pok. Nr 017, lub na adres 
poczty elektronicznej zamowienia@betania.lublin.eu. 

2. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 
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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 
     
 
 
 
      Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  

„Betania” w Lublinie 
 
mgr Grażyna Zabielska 

  
        


