
Pabianice dnia 24-01-2022 r.

Zapytanie ofertowe 

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert w ramach 
projektu ,,Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy 
funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych" - 
umeblowanie i wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń na III piętrze budynku.

Termin realizacji zadania : do 31-03-2022r.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia według 
projektu aranżacji wnętrza III piętra budynku zlokalizowanego w Pabianicach przy ulicy Łaskiej
86.

2. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy wykonanie montaż i dostawa do siedziby 
zamawiającego fabrycznie nowych mebli ( w tym m.in. foteli, sofy, stolików, krzeseł, komód, 
szaf, półek, wyposażenia AGD oraz akcesoriów łazienkowych ) według specyfikacji 
stanowiącej załącznik nr 1.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia uwzględniając wymagania zamawiającego 
w zakresie kolorystyki mebli.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów 
( wybarwień ) przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązuje się przed wykonaniem mebli dokładnie sprawdzić wymiary 
w każdym pomieszczeniu.

6. Podczas prowadzenia prac montażowych, wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia 
na koszt własny, podłóg i ścian przed ich zniszczeniem. W przypadku powstania uszkodzeń 
powłok wykończeniowych podczas montowania mebli wykonawca zobowiązany jest do ich 
naprawy na koszt własny.

7. Termin dostawy i montażu mebli musi być uzgodniony z odbiorcą.

8. Na dostarczane wyposażenie mebli, sprzętu AGD i akcesoriów łazienkowych, wykonawca 
winien przedłożyć certyfikaty zgodności z normami dotyczącymi jakości produktów.

9. Wszystkie prace winny być wykonane tak, by było możliwe prowadzenie normalnej 
działalności Domu Pomocy Społecznej.

Warunki udziału w procedurze wyboru wykonawcy.

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie będą oceniane oferty cząstkowe.

2. Termin gwarancji na asortyment będący przedmiotem zamówienia nie będzie krótszy niż 
2 lata, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i musi być podpisana przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania wykonawcy.



        W związku z obostrzeniami wynikającymi z panującej pandemii zmuszeni jesteśmy przyjąć 
szczególne warunki składania ofert. 

Podpisana oferta i klauzula informacyjna muszą być złożone do dnia 07 lutego 2022r 
do godz. 12:00 w formie papierowej

- Osobiście w formie dostarczenia pod drzwi Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, 
ul. Wiejska 55/61. Należy zadzwonić dzwonkiem i poczekać na przyjęcie oferty przez pracownika 
DPS. Oferta może być złożona w dni robocze w godz. 8:00-15:00.
- Przesłanych i dostarczonych pocztą, kurierem, itp., do dnia 07 luty 2022 do godz 12:00

Ofertę i klauzulę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem

„Oferta na wykonanie, dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia według
projektu .”,Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku

poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób
niepełnosprawnych"

Nie otwierać do dnia 08-02-2022 do godz 12:00”

Otwarcie ofert nastąpi 08-02-2022r. o godz. 12.00.

Ze względu na szczególne warunki wynikające z panującej pandemii przy otwarciu ofert  
nie mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele wykonawców

Wybór wykonawcy i podpisanie umowy.

1. Wybranym zostanie wykonawca, który zaoferuje najniższą ofertę.

2. Informacja o wyborze wykonawcy zostanie opublikowana na stronie internetowej Domu 
Pomocy Społecznej najpóźniej 09-02-2022r 

Warunki płatności.

1. Prace związane z realizacją zamówienia zostaną rozliczone w systemie kosztorysowym, 
na podstawie kosztorysu ofertowego.

2. Termin płatności będzie wynosił do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego 
wraz z podpisanym protokołem odbioru, przelewem na konto wskazane w umowie.

3. Nie przewiduje się zaliczek na poczet realizacji robót, a także faktur przejściowych.

Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami ze strony zamawiającego jest Jarosław Gaweł 
-  tel. ( 42 ) 213-75-51



Po zapoznaniu się z powyższymi warunkami na wykonanie, dostawę i montaż mebli oraz 
wyposażenia pomieszczeń według projektu ,,Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach 
ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
osób niepełnosprawnych" składamy ofertę na wykonanie przedstawionej usługi  za kwotę brutto :

………………………… PLN /słownie:………..………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………/

Składając ofertę, potwierdzam zapoznanie się z przedstawioną przez Zamawiającego 
umową( załącznik nr 2) i akceptuję ją. 

Po wybraniu naszej oferty zobowiązuję się do podpisania przedstawionej umowy w miejscu 
i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

……………………………………..                      …………………………………………………….

           Pieczątka firmowa:                                                Data i podpis osoby upoważnionej


