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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

którego wartość szacunkowa wynosi wyrażoną w złotych równowartość kwoty 

od 6000 euro do 30000 euro 

 

 

I. Pełna nazwa zamawiającego: 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” ul. Batorego 57, 43-100 Tychy 

Tel. (32) 227 42 58, e-mail: ddpstychy@neostrada.pl 

 

 

II.  Rodzaj zamówienia:  

Zapytanie dotyczy zakupu materiałów do terapii zajęciowej w Dziennym Domu Pomocy i rekwizytów do 

aktywizacji podczas zajęć w Klubie Seniora w ramach projektu. pn. „Uruchomienie Centrum Usług 

Społecznościowych w Tychach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi 

społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. 
 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów do terapii zajęciowej z podziałem 

na:  
Grupa 1: Materiały do terapii zajęciowej DDP i w Klubie Seniora (art. papiernicze i biurowe) zadanie        

C-31, D-50 – załącznik nr 1 do oferty cenowej, 

Grupa 2: Materiały do aktywizacji podczas zajęć w DDP i w Klubie Seniora (art. pasmanteryjne 

i dekoracyjne) - zadanie C-31, D-50 – załącznik nr 2 do oferty cenowej, 

Grupa 3: Materiały do zajęć ruchowych zadanie C-31 – załącznik nr 3 do oferty cenowej, 

Grupa 4: Materiały do zajęć rozwijających pamięć (gry planszowe i zręcznościowe, quizy) zadanie C-31                  

– załącznik nr 4 do oferty cenowej. 

 

2. Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy zawarte są w wykazie cenowo - asortymentowym 

w załączonym formularzu oferty (odpowiednio załącznik Nr 1, 2, 3, 4 do oferty cenowej),              

określającym nazwę artykułu oraz z opis wymaganych właściwości, jednostkę miary i ilość.  
3. Zakup materiałów wykazanych w grupie 1 i 2 – dokonywany będzie sukcesywnie w ramach potrzeb 

zamawiającego w odstępie miesięcznym, począwszy od miesiąca kwietnia 2020 do grudnia 2021r. zgodnie 

ze złożoną ofertą.   

4. Zakup materiałów wykazanych w grupie 3 i 4 zostanie dokonany jednorazowo na podstawie złożonej 

oferty. 

5. Wyceny materiałów należy dokonać na formularzach ofertowych – tj. odpowiednim załączniku 

nr 1,2,3,4 do oferty cenowej. 

6. Materiały będące przedmiotem zamówienia mają być fabrycznie nowe, wolne od wad. 

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych określonych w poszczególnych załącznikach do 

oferty cenowej –  odpowiednio grupa 1, grupa 2, grupa 3, grupa 4. 
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IV. Wymagania stawiane  Wykonawcom. 

1. Wykonawca złoży OFERTĘ CENOWĄ wraz z odpowiednim formularzem ofertą załącznik 

nr 1,2,3,4. Oferta cenowa wraz z załącznikiem stanowić będzie integralną część umowy. 

2. Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 2. 

3. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3. Zamawiający przyjmuje, że postanowienia projektu umowy 

niezakwestionowane pisemnie w momencie składania oferty, zostaną uznane przez Wykonawcę za             

wiążące w chwili podpisania umowy. 

 

 

V. Zasady uczestnictwa. 

1. Zamawiający zaznacza, że postępowanie będzie prowadzone w pełnej formie pisemnej. 

2. Termin realizacji zamówienia: materiały z grupy 1 i 2– sukcesywnie począwszy od kwietnia 2020 

do 31 grudnia 2021r., materiały z grupy 3 i 4 do dnia 24 kwietnia 2020r.,  

3. Forma płatności: przelew 14 dni od wystawienia faktury. 

4. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami są: 

• Specjalista ds. kadr i zamówień publicznych – Anetta Giers  tel. (32) 227 42 58, 664 755 818 

 

 

VI.  Kryteria oceny ofert  

Cena – 100% 

 

 

VII. Składanie ofert. 

1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” 

w Tychach przy ul. Batorego 57, 43-100 Tychy – I piętro pokój administracji, lub przesłać pocztą na adres 

zamawiającego do dnia 9 kwietnia 2020r. do godziny 10:30. 

2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy 

z dopiskiem:  

„Oferta na zakup materiałów do terapii zajęciowej w Dziennym Domu Pomocy  

i rekwizytów do aktywizacji podczas zajęć w Klubie Seniora 

 – grupa (odpowiednio 1,2,3 lub 4). 

Nie otwierać przed 09.04.2020r. godz. 11:00” 
 

 

 

          Dyrektor DDPS „Wrzos” 

          Mgr Katarzyna Sawaryn 

 

 

 

 

 

 

 


