
Lublin, dnia 10 czerwca 2021 r. 

 

DPS.DAG.334-03/21 

 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie 

zaprasza 

 

 

do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nawą: 

,,Zakup i dostawa przemysłowej, wysokoobrotowej pralnico-wirówki dla Domu Pomocy 

Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie w terminie do 30 czerwca 2021 r. 

 
Na podstawie Zarządzenia Nr 06/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 

w Lublinie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 

złotych netto. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz przekazanie do użytku 

przemysłowej, wysokoobrotowej pralnico-wirówki dla Domu Pomocy Społecznej 

im. Św. Jana Pawła II w Lublinie w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. spełniającej 

wymagania poniższej specyfikacji: 

1) ładowność bębna 18 - 20 kilogramów, 

2) pojemność bębna 180 - 200 litrów, 

3) podgrzew elektryczny, 

4) zasilanie 400V/3/50Hz, 

5) obroty wirowania 900 - 1200 obrotów/minutę, 

6) minimalny współczynnik odwirowania G 400, 

7) wykonanie bębnów oraz paneli obudowy stal nierdzewna, 

8) certyfikat CE, ISO 9001, 

9) obsługa, wyświetlacz w języku polskim, 

10) możliwość utworzenia własnych programów prania poprzez podłączenia 

komputera przenośnego 

11) możliwość swobodnej modyfikacji parametrów prania  

12) łatwy wybór programu prania 

13) gwarancja minimum 36 miesięcy, gwarantowane przeglądy okresowe 

i konserwacyjne, reakcja serwisu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, 

2. Dostawa będzie realizowana transportem Wykonawcy na jego koszt i wliczony 

w realizowaną dostawę.  

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Domu Pomocy Społecznej 

im. Św. Jana Pawła II w Lublinie, z wniesieniem na poziom ,,-1”. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zamontować i uruchomić urządzenie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel pralni. 



6. Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych 

i wad prawnych. 

7. Zobowiązuje się Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu wszelkich wymaganych 

prawem atestów, certyfikatów oraz dokumentów dopuszczających na rynek w/w 

asortymentu, instrukcji użytkowania w języku polskim. 

8. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu 

Wykonawcy lub przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób 

fizycznych przez Wykonawcę albo przez osobę umocowana przez Wykonawcę. 

 

Kryteria oceny ofert:  

1. Oferowana cena – 60 % 

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. 

Liczba punktów w tym kryterium obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

(cena oferty najtańszej) /(cena oferty badanej) x 60 =   liczba punktów. 

 

2. Czas wykonania przedmiotu zamówienia 40% 

W powyższym kryterium będzie brana pod uwagę możliwość wykonania przedmiotu 

zamówienia w terminie krótszym niż do 30 czerwca 2021 r. 

Oferent otrzyma 2 punkty za każdy dzień skrócenia terminu   zamówienia. (nie więcej 

jednak niż 40 punktów). 

 

 

Przedłożona oferta cenowa winna zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie 

koszty związane z realizacją zamówienia i niezbędne do jego wykonania, w tym podatek VAT 

- dotyczy podmiotów będących płatnikami VAT. 

Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 106 t.j.). 

Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Oferta ma zawierać następujące dokumenty: 

1) załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 

2) załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy, 

3) załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych, 

4) załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy, 

5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

6) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy 

dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie 

do reprezentowania Wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych 

do oferty. 

 

Miejsce i termin składania oferty: 

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

zamówienia@dpsametystowa.lublin.eu w terminie do 16 czerwca 2021 r. do godziny 

13:00  



2. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

3. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. 

4. Wszelkie informacje udzielane są w godz. 7.00- 15.00 nr tel. 81 466 55 88, 89 

 

 

Antoni Rudnik 

Dyrektor 

Domu Pomocy Społecznej 

im. Św. Jana Pawła II 

w Lublinie 


