
Tworkow, dnia 12.01 .2018r.

Zaproszenie do skladania
ofert cenowych

Oérodek Pomocy Spolecznej Krzyianowice z slw Tworkowie, 47-451 Tworkéw, ul. Zamkowa 50
teI.lfax (032) 419-63-DD, e-mail ops@krzyzanowice.pl w ramach prowadzonej procedury przetargowej
objetej regulaminem wewnetrznym dla zamowien nie przekraczajacych 30 tys. euro. zaprasza do
sktadania oferty cenowej na zadanie: ,,$wiadczenie specjalistycznych uslug opiekuriczych dla os6h
z zaburzeniami psychicznymi dla Klientow Oérodka Pomocy Spolecznej Krzyianowice" w
zakresie zgodnym z opisem stanowiacym zahacznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do skiadania ofen
cenowych.
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Wymagany termin realizaoji zamowienia — od 01.02.2018r. do 31.12.2018r.
. Gwarancja — nie dotyczy

Termin p1atnoéci — wyplata wynagrodzenia nastapi plzelewem na rachunek bankowy wykonawcy w
terminie do 15 dnia nastepnego miesiqca po zakonczonym miesiacu kalendarzowym
i przedlozeniu stosownej dokumeniacji potwierdzajacej wykonane zlecenie;
Wykonawca winien posiadaé: doéwiadczenie w realizacji podobnych uslug wynikajqce z przepisow
rozporzadzenia Ministra Polityki Spdecznej z dnia 22 wrzesnia 2005 r. w sprawie specjaiistycznych
usiug opieku?czych;

.Przed okreéleniem wartoéci swojej ofeny, Wykonawca winien zapoznaé sie doktadnie
2 przedmiotem zamowienia, w celu dok+adnego okreélenia ceny ofeny. Podajac cene oferty nalezy
podaé brutto za _godzine usiugi.
Do oferty winnvy byé zalaczone nastepujace dokumenty:
1) Parafowany opis przedmiotu zamowienia tj. specyfikacja - zalqcznik nr 1,

2) Formularz ofertowy— zalacznik nr 2,
3) Inne dokumenty wymienione w zalaczniku nr 1.

Kryteria wyboru ofen: Cena — 100%
Oferty naleiy zlozyé w zamknietej kopercie, oznaczonej napisem ,,Oferta -

Swiadczenie
specjalistycznych uslug opieku?czych dla oséb z zabuaeniami psychicznymi dla Klientéw
Oérodka Pomocy Spolecznej Krzyianowice". Oferty nalezy sk+adaé u Zamawiajacego, w pokoju
nr1 do dnia 26.01.2018r. do godz. 12.00. Oferty zlozone po terminie nie beda rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastapi dnia 29.01.2018r. o godz. 11:30 w biurze Kierownika OPS Krzyianowice
z slw Tworkowie. Oferty zlozone po terminie bad: oferty zlozone w terminie ale niekompletne
zostana odrzucone‘

10. W sprawie zamowienia prosze kontaktowaé sie 2 P. Aurelia Gajda lub P. Adamem Ochmanskim,
tel. 32 4193-63-00 w godz. od 9'” do 139°.

11. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow niniejszego postepowania lub prawo do
jego odwolania.

Zatwierdzam

A;.04.2/9477

mgr A am OCHMAIVSKI


