
 
 
 

Dom Pomocy Społecznej 
im. Jana Pawła II 

95-015 Głowno ul. Karasicka 51 

Załącznik nr 2 do Regulaminu  
udzielania zamówień publicznych 

 których  wartość nie przekracza 
 kwoty 30.000  euro 

pieczęć Zamawiającego 

Głowno dnia 01.08.2019 r. 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

Zamawiający:       Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie 

      Nazwa Zamawiającego  

zaprasza do złożenia ofert na: 
 

1. Przedmiot zamówienia:   
Remont pokrycia dachowego na budynku hotelowym i magazynowo - garażowym 
znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie z 
wyszczególnieniem prac zawartych w Załączniku Nr 1. 
2. Termin realizacji zamówienia: od miesiąca sierpnia 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. 
3. Okres gwarancji:  36 miesięcy. 
4. Miejsce i termin złożenia oferty: Sekretariat DPS w Głownie, ul. Karasicka 51, 95-015 Głowno 

w terminie do dnia 12.08.2019 r. do godz. 10:00. Zamawiający dopuszcza dwie formy złożenia 
oferty zgodnie z pkt 9 niniejszego zaproszenia. 

5. Termin otwarcia ofert: 12.08.2019 r. godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego – sala 
konferencyjna 

6. Warunki płatności: przelew  30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury – na podstawie protokołu odbioru. 

7. Kryterium oceny ofert: oferowana cena brutto – 100%. 
8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcą: Bożena Motylińska, tel. (42) 716-43-77, 
9. Sposób przygotowania oferty:  

9.1. Ofertę można sporządzić w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza oferty  w języku 
polskim, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramencie, umieścić w zabezpieczonej 
kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, z adnotacją: 
Remont pokrycia dachowego na budynku hotelowym i magazynowo - garażowym 
znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie . 
Na kopercie należy umieścić również nazwę i adres Wykonawcy 

9.2. Ofertę można sporządzić w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza oferty, w 
języku polskim na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramencie oraz przesłać w formie 
elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres e-mail: dps@dps.glowno.pl z 
adnotacją w pozycji Temat: OFERTA Remont pokrycia dachowego na budynku 
hotelowym i magazynowo - garażowym znajdujących się na terenie Domu Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie 

10. Zamawiający informuje, że poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 



rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych dokonanych poprawek w ofercie 
oraz załączniku do oferty. 

 
 
 
 
 
W ofercie należy podać informacje: 

 

1. Nazwa Wykonawcy 
2. Adres Wykonawcy 
3. NIP  
4. Oferowaną cenę brutto wykonania zamówienia, z wyszczególnieniem stawki i kwoty podatku 

VAT  
5. Wypełniony Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. 
6. Parafowany wzór umowy. 

 
 
 
          DYREKTOR 
                     Bożena Szremska 

__________________________ 
        Podpis osoby upoważnionej 
 


