Nr sprawy: DPS/341/53/08

OGŁOSZENIE
O postępowaniu prowadzonym w trybie rozpoznanie cenowe o wartości nie
przekraczającej równowartości 14 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)
ustawy nie stosuje się.
na: „ Sprzedaż i dostawa sprzętu pielęgnacyjnego dla osób niepełnosprawnych
i obłożnie chorych ”
I. Formularz oferty wraz z załącznikami można pobrać nieodpłatnie w Dziale
Administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159,
Tel. 0-18 443-93-04 wew. 20
II. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa oraz montaż sprzętu
pielęgnacyjnego dla osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych, o niżej podanych
parametrach techniczno- użytkowych wg wymagań naszej placówki:
1) Wózek prysznicowo- transportowy:
- służący do przewozu, oraz kąpieli pacjentów w pozycji leżącej,
- posiadający możliwość podejmowania pacjentów z łóżek będących na wyposażeniu
DPS, czyli dolne
położenie jego leżaka będzie usytuowane na wysokości 500 mm
od podłogi,
- hydrauliczny system podnoszenia,
- 4 koła z blokadą,
- uchylne dwa boki leżaka wanienki,
- odłączany wąż spustowy.
2) Wózek do przewozu pacjentów w pozycji siedzącej:
- służący do przewozu, oraz kąpieli pacjentów w pozycji siedzącej, posiadający
siedzisko w swym dolnym położeniu umieszczone na wysokości 450-500 mm od
podłogi, umożliwiające podejmowanie pacjentów w warunkach DPS,
- zmienna wysokość siedziska ( hydrauliczny mechanizm ),
- dwa koła z hamulcem,
- nastawne podparcie nóg,
- odchylane poręcze,
- wyposażony w naczynie sanitarne pod siedziskiem.
III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, oraz nie dopuszcza
składania ofert wariantowych.
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IV. Termin realizacji zamówienia: 3 tygodnie od momentu podpisania umowy.
V. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu , pod uwagę będą
brane oferty wykonawców wpisanych do rejestru lub zgłoszonych do ewidencji
działalności gospodarczej.
VI. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
VII. Zamawiający dokonana oceny złożonych ofert w oparciu o kryterium: cena 100
%
VIII. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego adres: Dom Pomocy
Społecznej- sekretariat, ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sącz w terminie do
dnia 06.11. 2008 roku do godz. 10.00.
IX. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sekretariat w dniu
06.11.2008 roku o godz. 10.15.
X. Termin związania z ofertą wynosi 20 dni.

Dyrektor
Inż. Marek Porębski
/

podpis

Kierownika

Zamawiającego
lub osoby upoważnionej /.
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