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Lublin, dnia  15 października 2021 r. 

 

DPS.DAG.334 -  10  /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 środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia 

w ramach dotacji z ,, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  z przeznaczeniem na 

przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń 

wywołanych wirusem SARS-COV-2”. 

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 środków ochrony osobistej oraz niezbędnego 

sprzętu i wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie  

1) stacja do dezynfekcji rąk - bezdotykowy automatyczny dozownik ze stojakiem 

2) lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna jezdna 

3) profesjonalna parownica ciśnieniowa 

4) myjki jednorazowe  flizelinowe nasączone mydłem  

5) maseczki chirurgiczne trójwarstwowe 

6) fartuchy jednorazowe. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 - Formularz 

asortymentowo - cenowy do niniejszego zapytania. 

2. Dostawa będzie realizowana w dniach uzgodnionych z Zamawiającym  

w godzinach od 07.00 do  15.00 do dnia  19-11-2021 r. 

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

w realizowaną dostawę. 

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

i wad prawnych. 

5. 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. 

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

gdy obejmuje całość zamówienia. 

 

Kryteria oceny ofert: 

Oferowana cena – 100 % 

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. 

Liczba punktów w tym kryterium obliczona będzie na podstawie poniższego wzoru: 

(cena oferty najtańszej) / (cena oferty badanej) x 100 = liczba punktów 
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 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów i 

odpowiadająca wszystkim warunkom w zapytaniu ofertowym. 

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.). 

 

Oferta ma zawierać następujące dokumenty: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo – cenowy  

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy 

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

zamówienia@dpsametystowa.lublin.eu lub osobiście lub pocztą na adres:  

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, 20-577 Lublin, ul. Ametystowa 22 

lub osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Zakup i dostawa środków 

ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia w ramach dotacji z ,, 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  z przeznaczeniem na przygotowanie i 

zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych 

wirusem SARS-COV-2”. w terminie do 29 października 2021 r. do godz.15 w 

pok. nr 21 A (sekretariat) w siedzibie DPS.  

2. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

3. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. 

4. Wszelkie informacje udzielane są w godz. 700- 1500 nr tel. 81 466 55 88, 89 

 

 

 

Antoni Rudnik 

Dyrektor 

Domu Pomocy Społecznej 

im. Św. Jana Pawła II w Lublinie 
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