
Program Regionalny H J i l^HK 
DOLNY Unia Europejska 

?y Ow^VoK. Europejski FunduszSpoteczny 

DG^POMOCYSPOLECZMEJ 
,,FOG0DisSA JESiEN" 

58-560 Jelenia Gora, ul. Lesna 3 Za^cznik nr 2 do Regulaminu 
tel. 75-75-520-38 lub / 5-755-89-86 udzielania przez DPS „Pogodna Jesieii" 

w Jeleniej Gorze 
(piecz^c Zamawiajqcego) zamowieii, ktorych wartosc szacunkowa 

nie przekracza wyrazonej w zlotych polskich 
rownowartosci kwoty 30 000 euro. 

Zapytanie ofertowe 

Dom Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien" w Jeleniej Gorze zaprasza firmy 
do ziozenia oferty cenowej, ktorej przedmiotem zamowienia jest 

PAKIET NR 3 - SRODKI POMOCNICZE - WYPOSAZENIE PUNKTU DORAZNEJ 
POMOCY MEDYCZNEJ 

w ramach projektu pn. "Przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu spowodowanemu 
przez COVID - 19" 

wedlug specyfikacji cenowej 

1. Oferty nalezy ziozyc w terminie: do dnia 28 wrzesnia 2020 r. 

2. Ilosc zamawianych produktow b^dzie wynikac z biez^cego zapotrzebowania 
Zamawiajqcego. 

3. Termin realizacji zamowienia: pazdziernik 

4. Zamawiajqcy zaswiadcza, ze b^dzie realizowac platnosci za faktury 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci , tzw. split payment. 
Zamawiaj^cy b^dzie realizowac piatnosci za faktury wyl^cznie na numer 
rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 
ustawy - Prawo bankowe lub imienny rachunek w SKOK, otwartym w zwi^zku 
z prowadzon^ dzialalnosci^ - wskazanego w zgloszeniu NIP lub zgloszeniu 
aktualizacyjnym i potwierdzonym systemem STIR. 

5. Zaplata za wykonanie przedmiotu oferty nast^pi w ci^gu 14 dni od dnia 
otrzymania faktury. 

6. Kryterium oceny ofert: 100 % ceny 

7. Oferty nalezy sporz^dzic w j^zyku polskim, ziozyc w nieprzezroczystej, 
zamkni^tej kopercie z opisem: "Przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu 
spowodowanemu przez COVID - 19" i dostarczyc osobiscie do DPS „PJ" w 
Jeleniej Gorze, ul. Lesna 3, pokoj nr 3, b^dz przeslac na e-mail: 
sekretariat(g)dpspogodnajesien.pl 

8. Osoba upowazniona do kontaktu z oferentami: Agata Kolodziej, 
tel. 75/ 75-520-38, wew. 360 ,, D Y R E K T 0 R 

Oomu Pomocy Spolecz pPOGODNA JESIEN" 
wJeie i i l Gorze 

Jelenia Gora dnia 23.09.2020 r ^.^P.¥.^.Chnmewskd.... 

(podpis osoby upowaznionej) 


