
Załącznik nr 3

Sochaczew, 31.01.2018r.

PRZETARGOFERTOWY- zakup i dostawa środków czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Sochaczewie w 2018r.

Znak sprawy: MOPS.262.1.2018

I. Zamawiający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie - jednostka budżetowa

A1.600-lecia 90, 96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie

tel/faks 46-863-14-81

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.sochaczew.pl

Regon 0052281067 NIP 837-102-12-42

e-mail:mopssochaczew@poczta.onet.pl

godziny pracy :poniedziałek - piątek 8.00-16.00,

zaprasza do składania ofert na dostarczenie środków czystości do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie Al. GOO-Iecia90, 9G-500 Sochaczew na potrzeby Ośrodka.

II. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie środków czystości.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do ogłoszenia
III. Termin dostarczenia środków czystości w kilku dostawach do 31.12.2018r.
IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie poniżej
przedstawionych kryteriów oceny ofert: cena- 100 %
V. Wymagania stawiane Wykonawcom
1. Wykonawca dostarczy zamówienie do siedziby MOPS 96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 90 bez kosztów
dostawy.
2. Zapłata za realizację zamówienia nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
3. Zapłata za realizację zamówienia będzie uiszczona w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do
Wykonawcy i zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego.

4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wyboru żadnej oferty bez podania przyczyny.

VI. Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 do ogłoszenia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych

zawierający: nazwę i adres Wykonawcy oraz telefon i e-mail, cyfrową wartość brutto za całość zadania.

VII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 05.02.2018r. do godziny 10:00

- osobiście - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew, sekretariat;
- drogą elektroniczną na adres mops sochaczew@poczta.onet.pl

W tytule maila oraz na kopercie należy zapisać: Dostawa środków czystości na potrzeby MOPS.
VIII. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Iwona Czułek tel. 46/863 1481,96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 90, pak. 213, e-mail:
mops_sochaczew@poczta.onet.pl; D Y REK T O R
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Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1- Formularz oferty - środki czystości

2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

3. Załącznik nr 3 - Zaproszenie do złożenia oferty


