
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni

Znak sprawy: DPS.271.14/2022 Łętownia dnia 14.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 8/2022 na  świadczenie usługi pralniczej dla Domu Pomocy
Społecznej w Łętowni w 2023 r.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni, na podstawie ustawy z dnia 11
września 2019 r. -  Prawo Zamówień  Publicznych  (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) oraz „Regulaminu
udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł w Domu Pomocy
Społecznej  w Łętowni”,  przeprowadzi czynności  wyboru dostawcy usługi  pralniczej  w oparciu o
oferty otrzymane drogą elektroniczną lub listowną, na zakup i dostawę środków ochrony osobistej.
Wartość zamówienia nie przekracza  kwoty 130 000 zł.

1. Zamawiający
Powiat Suski - Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
reprezentowany przez: Dyrektor Roman Dyrcz
Tel./Fax: 182773010
e-mail: dpsroman@pro.onet.pl
adres skrzynki ePUAP: DPSletownia/SkrytkaESP  
Strona internetowa Zamawiającego: www.dpsletownia.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

1. 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. Szacunkowa ilość suchego prania na rok 2023 wynosi 25 000 kg.
3. Przekazanie prania oraz obiór odbywać się będzie w siedzibie zamawiającego,  Łętownia

353, oraz w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni Filia w Jordanowie ul. Rynek 45 - 3 razy w
tygodniu od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 12.00.

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

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

3. Sposób przygotowania oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani równoważnych. Oferent może
złożyć  tylko  jedną  ofertę  w  formie  pisemnej  obejmującej  całe  zamówienie.  Cena  oferty  musi
zawierać  wszystkie  koszty  związane  z  wykonaniem  zamówienia.  Ofertę  należy  przygotować  w
oparciu o Załącznik nr 1 – Formularz oferty i oświadczenie. 

4. Termin i miejsce składania ofert:
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy złożyć do dnia 20.12.2022 do godz. 12.00 w

jednej z następujących form:
-  w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Łętowni, Łętownia
353, 34-242 Łętownia, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: “Zapytanie ofertowe nr 8/2022 na
świadczenie usługi pralniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni w 2023 r.” 
-  formie  elektronicznej  lub  w  postaci  skanu  podpisanych  dokumentów  na  adres  email:
dpsroman@pro.onet.pl w temacie wiadomości należy wpisać  “Zapytanie ofertowe nr 8/2022 na
świadczenie usługi pralniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni w 2023 r.”.  Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie formatów: pdf. doc. xls. ze szczególnym wskazaniem na format pdf. 

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną oraz obejmować wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia. Cena oferty musi być wyrażona wartością brutto w PLN.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2022   r. o godz. 12.20 Zamawiający powiadomi oferentów
drogą elektroniczną oraz zamieści na swojej stronie internetowej wynik postępowania.

5. Opis kryteriów i sposób obliczenia punktacji:
Kryteria wyboru oferty: Cena brutto oferty– 100 %

Sposób obliczenia punktacji:  liczba punktów= cenanajniższaoferty
cenabadanejoferty

x 100
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6. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  ilości  prania  zachowując  wysokość  ceny
jednostkowej  podanej  w  ofercie.  Zastrzega  się  możliwość  unieważnienia  postępowania  w
przypadku  przekroczenia  kwoty  jaką   Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  realizacje
przedmiotowego zamówienia. 

7. Warunki płatności:
Zamawiający  wymaga  prowadzenia  ewidencji  ilościowej  odbieranego  i  przekazywanego

prania,  wystawiania faktur za okres 1 miesiąca za wykonana usługę, oddzielnie dla Domu Pomocy
Społecznej w Łętowni oraz Domu Pomocy Społecznej w Łętowni Filia w Jordanowie. 
Płatność przelewem w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

8. Umowa na świadczenie usługi pralniczej.
Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy podpisania umowy na usługę pralniczą.

Podpisanie umowy na usługi pralnicze nastąpi w dniu 22 grudnia 2022 r.  Termin obowiązywania
umowy: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2.

9. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 a dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016,  str.1  ),  dalej  RODO,  informuje,  że:  Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Dom  Pomocy
Społecznej w Łętowni, 34-242 Łętownia 353

1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: d  psroman@pro.onet.pl  
2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja ww. Zamówienia.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy art. 6 ust 1 lit. C rozporządzenia RODO.
4.  Podanie  danych  osobowych  na  potrzeby  realizacji  ww.  zamówienia  jest  wymogiem ustawowym.  Jest  Pani/Pan
zobowiązana do ich podania. Konsekwencjom  niepodania danych jest nieudzielenie ww. Zamówienia.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostaną one udostępnione zgodnie z
przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.
6.  Jako  Administrator  danych,  zapewniamy  prawo  dostępu  do  danych,  można  je  również  sprostować,  żądać  ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz
prawa  do  przenoszenia  danych  do  innego  administratora  danych.  W  przypadku  wyrażenia  dobrowolnej  zgody,
przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.  Informujemy także,  że  przysługuje  prawo wniesienia  skargi  do organu nadzorującego  przestrzeganie  przepisów
ochrony danych osobowych.
9. Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.
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10. Załączniki stanowiące integralną część zapytania ofertowego nr 8/2022 r.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Łętownia dnia 14.12.2022 r.  Zatwierdzam
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łętowni

      mgr Roman Dyrcz
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