
Lublin, dnia 15 grudnia 2022 r. 

 

DPS.DAG.334 - 06 /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 zaopatrzenia urologicznego pomocniczego, środków pielęgnacyjnych 

dla mieszkańców Domu oraz akcesoriów i części wymiennych urządzeń medycznych 

będących na wyposażeniu Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w okresie  

od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 i cykliczne dostawy zaopatrzenia 

urologicznego pomocniczego (wg. załącznika nr 3), środków pielęgnacyjnych (wg. 

załącznika nr 4) dla mieszkańców Domu oraz akcesoriów i części wymiennych 

urządzeń medycznych (wg. załącznika nr 5) będących na wyposażeniu Domu 

Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II. 

2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy 

w oparciu o zamówienie składane przez wyznaczonego przedstawiciela 

Zamawiającego. 

3. Wskazane jest wyznaczenie jednej osoby odpowiedzialnej za przygotowanie 

i dostawę zaopatrzenia urologicznego pomocniczego i środków pielęgnacyjnych, co 

usprawni wzajemne kontakty. 

4. Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt i wliczony 

w realizowaną usługę. 
5. Wykonawca wraz z zamówionym zaopatrzeniem zobowiązany będzie dostarczać: 

1) faktury VAT wystawione imiennie na poszczególnych mieszkańców, 

2) faktury VAT wystawione na Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 

na kwotę przypadającą na DPS z zaznaczeniem, których imiennych faktur 

dotyczą oraz z rozliczeniem całości kwoty (limit, dopłata NFZ, dopłata DPS, 

dopłata mieszkańca ponad limit, razem), 

3) kserokopie zleceń na zaopatrzenie w środki pomocnicze potwierdzone za 

zgodność z oryginałem. 

6. Zamawiający zastrzega sobie, możliwość, iż ilość i asortyment wymieniony  

w załączniku nr 3, 4, 5, może ulec zmianie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, 

co nie będzie miało wpływu na ceny jednostkowe produktów. 

7. Częstotliwość w/w dostawy odbywać się będzie nie rzadziej niż raz w miesiącu lub 

częściej na żądanie Zamawiającego. 

 

 



Kryteria oceny ofert: 100% cena. 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą wartość oferty 

brutto. 

Opis sposobu obliczania kryterium ceny:  

C =  (wartość oferty najtańszej) / (wartość oferty badanej) x 100 = liczba punktów 

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy. 

2. Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna. 

3. Załącznik nr 3 - Wykaz cenowy zaopatrzenia urologicznego pomocniczego. 

4. Załącznik nr 4 - Wykaz cenowy środków pielęgnacyjnych. 

5. Załącznik nr 5 - Wykaz cenowy akcesoria i części wymienne urządzeń medycznych. 

6. 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 należy składać pisemnie, podpisaną przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania firmy, na adres: 

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 

20-577 Lublin 

ul. Ametystowa 22 

pok. nr 21 A (sekretariat) 

w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Dostawa zaopatrzenia urologicznego 

pomocniczego 2023 r.”   

lub na adres email: zamowienia@dpsametystowa.lublin.eu w terminie do 

23 grudnia 2022 r. do godz. 15:00. 

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 

 

 

 

 Katarzyna Wawszczak 

Dyrektor 

Domu Pomocy Społecznej 

im. Św. Jana Pawła II 

 


