
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach 

87-148 tysorni ce, tJ/ Warszawska 19 

e-rnail: gops@ lysorn ice.g l 

Znak sprawy: DAF.271.8.7.2019 .AS Łysomice, 31 .10.2019 

ZAPYTANIE CENOWE 

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach, ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice 

2. Przedmiot zamówienia: Dostawa i wniesienie materia/ów biurowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łysomicach w m-c listopad 2019. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego wraz z 

szacunkowymi danymi zapotrzebowania na powyższy okres stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania 

Cenowego. 

Dostawa zamówiona będzie jednorazowo drogą e-mail , telefonicznie lub pisemnie. 

Wykonawca dostarczy towar na własny koszt na adres Zamawiającego tj . ul. Warszawska 19, 87-148 

Łysomice . 

Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów użytkowania i uszkodzeń zewnętrznych . 

Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30190000-7 Różny sprzęt i materiały biurowe. 

3. Termin realizacji zamówienia listopad 2019 
4. Okres gwarancji zgodny z gwarancją producenta. 
5. Miejsce i termin złożenia ofert Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach, ul. Warszawska 19, 87-

148 Łysomice 
6. Termin otwarcia ofert 08.11.2019 godz. 13:00. 
7 . . Warunki płatności płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy z terminem 14 dni. 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Sołtysińska, tel. 508-394-505, e-mail: 

a. soltysinska@gops lysomice. pl 
9. Kryterium Wyboru Oferty : 

Zamawiający przyjął w postępowaniu dwa kryteria w celu wyboru najkorzystniejszej oferty , z następującymi 

wagami: 

1. cena - 60% 

2. czas realizacji zamówienia - 40% 

Wzory dla obliczenia punktów: 

Ad. a) Kryterium ceny 

Ilość punktów = (Cmin/Cwn) X 100 pkt x waga 0,6 gdzie: 

Cmin - cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych, 

Cwn - cena zaproponowana przez wykonawcę 

Ad.b) Czas realizacja zamówienia 

Ilość punktów= (T min/T wn) x 100 pkt x waga 0,4 gdzie: 

T min - najkrótszy czas realizacji zamówienia spośród zaproponowanych przez oferentów, 

T wn - czas realizacji zaproponowany przez wykonawcę. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach 
87-148 Łysomice, ul. Warszawska 19 

e-mail : gops@lysomice.pl 

10. Forma i sposób złożenia oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i przesłać 
listowanie lub elektronicznie do dnia 08.11 .2019 godz. 12:00 (liczy się data wpływu do GOPS Łysomice). 
Ofertę należy złożyć na formularzu Ofert -Załącznik nr 2 i dołączyć do niego szczegółowy cennik będący 
Załącznikiem nr 1 niniejszego zapytania. 

Załączniki : 

1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis i cennik zamówienia 
2. Załącznik nr 2 - Formularz Oferty 
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