
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia

tel./fax: 182773010

Łętownia dnia 14.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 8/2020 na  świadczenie usługi pralniczej dla Domu Pomocy
Społecznej w Łętowni w 2021 r.

Znak sprawy: DPS.271.14/2020

Dyrekcja  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Łętowni,  Łętownia  353  zaprasza  do
złożenia oferty na usługi  pralnicze w zakresie:  odbioru do pralni,  prania wodnego,
prasowania i maglowania, dostawy wypranej odzieży i pościeli w ilości około 16 000
kg  w 2021 r. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 30
000 euro i  tym samym nie stosuje się zapisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych.

1. Opis  przedmiotu  zamówienia:  Przedmiotem  zamówienia  jest  kompleksowe
świadczenie  usług  pralniczych  zgodnie  z  zasadami  i  przepisami  sanitarnymi
obowiązującymi w tym zakresie z zastosowaniem dopuszczonych atestem PZH
środków piorących i dezynfekujących, oraz odbiór i dostawa czystej odzieży i
pościeli.  Pranie  wodne:  pościeli,  zasłony,  firanki,  ręczniki,  obrusy,  bielizna  i
odzież domowa mieszkańców, koce, kołdry i poduszki.

2. Przekazanie prania oraz obiór odbywać się będzie w siedzibie zamawiającego,
Łętownia 353, 3 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do
12.00.

3. Wykonawca  zamówienia  zapewnia  własny  transport  przystosowany  do
przewozu czystego i brudnego prania.

4. Zwrot czystego prania ma nastąpić do 5 dni po jego wydaniu.
5. Zwracane  pranie  będzie  posegregowane,  zapakowane  i  opisane  przez

wykonawcę .
6. Zapłata za usługę nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania

faktury
7. Czynności zdawczo-odbiorcze prania między stronami będą dokonywane przez

osoby  do  tego  uprawnione,  za  potwierdzeniem  na  dokumentach
sporządzonych  według  ustalonego  wspólnie  wzoru,  z  wyszczególnieniem
oddawanego i przyjmowanego prania.



8. Reklamacje  w  zakresie  braków  ilościowych  lub  wad  w  jakości  prania  będą
składane do 7 dni od daty odbioru prania.  Rozpatrzenie złożonej reklamacji
powinno nastąpić do 7 dni od daty jej otrzymania.

9. Sposób przygotowania ofert: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej wg
załącznika  nr  1.  Oferta  oraz  Oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z  warunkami
Zapytania  ofertowego  powinna  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną.
Złożona oferta na w cenie  brutto jest  niezmienna przez  cały  okres  trwania
umowy.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
11. Kryteria wyboru oferty:

Cena: 100 %
12. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty można składać  w formie elektronicznej  przesłanej  na adres  e-
mail: dpsroman@pro.onet.pl w  postaci  czytelnego  skanu  wypełnionego  i
podpisanego formularza ofertowego.  W temacie wiadomości  należy wpisać:
„Zapytanie  ofertowe nr  8/2020 na   świadczenie  usługi  pralniczej  dla  Domu
Pomocy Społecznej w Łętowni  w 2021 r.”  lub w formie pisemnej w postaci
wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego, za pośrednictwem poczty
lub osobiście, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: „Zapytanie ofertowe nr
8/2020  na   świadczenie  usługi  pralniczej  dla  Domu  Pomocy  Społecznej  w
Łętowni w 2021 r.” do dnia 21.12.2020 r. do godz. 9.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2020 r. o godz. 9.10
Zamawiający  powiadomi  oferentów  drogą elektroniczną  oraz  zamieści  na
swojej stronie internetowej wynik postępowania.

13. Podpisanie umowy na usługi pralnicze nastąpi w dniu 22 grudnia 2020 r.
14. Termin obowiązywania umowy: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeśli cena

najkorzystniejszej  oferty  przekroczy  środki  finansowe  zarezerwowane  przez
zamawiającego na ten cel.
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