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Warszawa, 10.12.2020 r. 

 

          

 

 Zapytanie ofertowe 
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy jako 
Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę środków ochrony 
indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych. 

 

I. Zamawiający: 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy,  
ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej 

oraz środków dezynfekcyjnych celem zapobiegania rozprzestrzeniania 

się COVID-19 dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. 

Warszawy przy ul. Dembińskiego 3 w tym dla dwóch placówek OPS,                          

tj. Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów                                        

ul. Wyspiańskiego 6/8 w Warszawie oraz Domu Seniora „Piękny Brzeg” 

ul. Popiełuszki 16 w Warszawie. 

2. Zapotrzebowanie wg „koszyka” stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego, który zawiera zestawienie środków ochrony indywidualnej 

oraz środków dezynfekcyjnych. Oprócz zawartych w koszyku typów 

środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych 

zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu innych, rzadziej 

stosowanych środków ochrony indywidualnej oraz środków 

dezynfekcyjnych, (które nie znalazły się w koszyku), u Wykonawcy, który 

został wybrany w drodze niniejszego postępowania. 

mailto:zolops@ops-zoliborz.waw.pl


  

3. Dostarczone środki ochrony indywidualnej oraz środki 

dezynfekcyjne muszą spełniać wszystkie wymagania w zakresie 

jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE,                

w tym wytycznych Ministerstwa Zdrowia opublikowanych pod 

adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-

produktow-wykorzystywanych-podczaszwalczania-covid-19. 

4. Wszystkie artykuły powinny posiadać oznakowania/ulotki informacyjne                     

w języku polskim informujące o procedurze, dacie produkcji, sposobie 

użycia i wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania 

przedmiotu zamówienia oraz certyfikaty. 

5. Wymienione artykuły w „koszyku” załączniku nr 2 muszą być nowe, 

nieużywane, pochodzące z bieżącej produkcji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej                   

3 dni wcześniej o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu 

zamówienia. Za dni robocze ustala się dni tygodnia od poniedziałku do 

piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

7. Wykonawca zobowiązuję się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu 

zamówienia w terminie nie dłuższym niż określony w ofercie. 

8. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych 

dostawy z zapytaniem ofertowym i/lub z ofertą Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na 

wolny od wad, a w przypadku braków ilościowych – do dostarczenia 

różnicy wynikającej z zapytania ofertowego i oferty Wykonawcy                                 

i faktycznie zrealizowanej dostawy w terminie ustalonym przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje                        

i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,                          

o którym mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym i zobowiązuje się go 

zrealizować z należytą starannością, najwyższymi standardami 

obowiązującymi na rynku dostaw oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

  10. Z wybraną w drodze analizy rynku firmą/sklepem Ośrodek podpisze 

umowę celem dokonania zakupu środków ochrony indywidualnej oraz 

środków dezynfekcyjnych.  

  11. Płatność za zrealizowany zakup zostanie dokonana przelewem na konto                  
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w miesiącu grudniu 2020 r. po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

III. Termin wykonania zamówienia: 

Grudzień 2020 r. 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

Wykonawca poda łączny koszt brutto zamówienia zgodnie z formularzem 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.  

Do całkowitego kosztu oferty proszę dołączyć również koszty związane                    

z  dostawą środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych, 

rozładunkiem oraz wniesieniem pod adres  Żoliborskiego Centrum 

Integracji  i Aktywizacji Seniorów ul. Wyspiańskiego 6/8 w Warszawie. 

Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  składania ofert  częściowych,                

a zamówienie zostanie udzielone jako całość realizacji zakupu. 

V. Osoby do kontaktu: 
 

Dział Administracyjno-Gospodarczy 

Kierownik Dorota Głowacka, tel. 22 56 92 808, 22 56 92 800 

 

VI. Miejsce i termin składania ofert: 
 

Oferty należy składać osobiście w kancelarii/informacji Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy -pok. nr 7 bądź mailowo na 
adres zolops@ops-zoliborz.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia              
16.12.2020 do godz. 16:00. 

Oferty złożone w inny sposób nie biorą udziału w postępowaniu. 


