
DPS.A.12.2019 Kock, 22 paLdziernika 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

l.ZamawittaCy PoWiat Lubartowski Dom Pomocy Spolecznd im.M.Rataa ul.T.
Ko`ciuszki,21-150 Kock,zaprasza do zlo2enia ofert na:

Dostaw9 i monta2 pralnico… wir6wki szybkoobrotow呵 wolnOStOjeC荀・

2.Przcdmiot zam6wicnia― Dostawa i montaえ pralnico‐wir6wki szybkoobrotowei
wolnostojOC可 :

―zaladunek 16 kg
―mOC POdgrzewania 18 kw
‐rozmlar o白Ⅳoru wsadowego 400mm

3. Oznaczenie wg Wsp61nego Slownika Zaln6wiei:

42716000‐ 8-maszyny do prania,czyszczenia na sucho,suszcnia

42716120-5-pralki

4. Spos6b przygotowania ofcrty:

4.1.Oferta pod rygoreFn niCWttnoSci musi by6 sporzldzona na follllularzu ofertowyln―

zal llr l.

4.2.Ofcrtajak r6wnic2 wszystkic oSwiadczenia,wykazy oraz Parametry Tcchniczne―

zal llr 2, stanowiOcy czeSC oferty musza by6 pOdpisane i wypelnione przez

upowa2nionego Przedstawicicla lub Przcdstawicicli Wykona、 vcy.

4.3. Wszystkic znliany, nanicsione przez WykonawcO w trCSCi Oferty musza by6
parafowane przcz osobO podpis可 4c10おrtQ.Poprawki moga by6 dOkOnane wy10czllic

poprzez przekre`lenie b19dnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekrc61onego―

zaplsu poprawllcgo.

5.Kryteriurn oceny ofert

Ccna 80%
GwarancJa 20%

6。 MilsCe i terlnin zlo2enia oferty:sicdziba Domu Pomocy Spoleczna W Kocku,ul.

Tadcusza Ko`ciuszki l,21-150 Kock,do dnia 31 pattdziernika 2019 r。 ,do godz。 10。00

wforllnie pisemng,osobiscie lub listownic(liCZy si9 data wplywu).Ofert9 nalc2y zlo2y6

w zamkni9ttt koperCiC Z opisem ,,Dostawa i montatt pralnico‐ wir6wki

szybkoobrotowei W01nOstojlCej''

7.  Tellllin ot、 varcia ofert 3 1 pattdzicmika 2019■ o godz.11.00

8. Ogloszenic umicszczone ZOStalo na stronach:  http://、 vЪv、v.dpskock.pl w zakladce

Przetargi  i  ogloszenia,  1lttp://、 v、v、v.pO、viatitiba1lo、 vski.pl  w  zakladcc  przetargi

i  ogloszenia,  oraz  wwL虫」ωCk.naszbmュ l  W  Zakladcc  przetargi,

■■■.墨理艶菫螢生壺lubclSkiCtt w zakladce przetargi.

9.Osoba upowttniona do kontaktu:Angclika Gierasimiuk¨ Cholewa,tcl(81)859H25,

一
@dpSkOCk・ pl



10. Wyniki ogloszenia zostan4 umieszczone na stronach jw.

Kock,22.10.2019r, Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej w Kocku

DYREKTOR

TttIWi蠍



ZALACZNIK NR l

Nazwa i adres oferenta

DOⅣIPONIIOCY SPOLECZNEJ W KOCKU
ul.T.Kogciuszki l

21-150 Kock

FORDIULARZ CENOWY

Ofettjemy dostawQ i monttt pralnico― wir6wki szybkoobrotowd W01nOSt倒 甲 ● W Domu

Pomocy Spoleczna w Kocku:

→  Za WynagrOdzcnicm brutto z podatkicm VAT.… … … … … … … … … Sl°Wnie:

b) gwarancja na przedmiot zam6wienia " '

l.Termin realizaciiprzedmiotu zam6wienia: do 3 tygodni od dnia wybrania najkorzystniejszej

oferty.
2. Oswiadczamy,Ze oferowana cena obejmuje wszystkie naklady niezbgdne do wykonania

realizacii dostawY.

3.O(wiadczamy,2e zapoznalismy sig z informacj4 zawartEw zapytaniu ofertowym i nte

wnosimy do nilj zastrzizeh ot* idobyliSmy informacje niezbgdne do przygotowania oferty.

Miejscowos6' data""" 
pieczgci podpis



Zal4cznikNr 2

Pralnico-wir6wka szybkoobrotowa wolnostojEca -szt. I

L.p PARANIIETRY TECHNICZNE
Parametr
wymagany

Oferowane
parametry

1 Nazwa Producenta /kraj produkcj i/typlmodel TAK

つ
乙 Zaladunekminimum 16 kg TAK

3 PojemnoS6 bgbna 165 litr6w TAK

4 Wirowanie minimum 600 obrot6w/minutg TAK

5 Wsp6lczynnik odwirowania G minimum 144 TAK

6 Sterowanie mikroprocesowe 60 program6w TAK

7

Podgrzew elektryczny max. 18 kW TAK

8 Wymiary: szerokoS6 lub gtgbokoSd mniejsza ni2 95 cm TAK

9 Wymiary: wysokoS6 nie wigksza niz 1500 mm TAK

10 Dob6r sitry odwirowania do
nier6wnowagi/niewywaileniabgbnazautomatycznq,
zdolnoSci4 do zwigkszenia wirowania po jego
wczeSniejszej redukcj t -przy
niewywaZeniu maszyna wykonuje obroty bez wody aby
dobra6 moZliw4 do
warunk6w pracy sitg i szybkoSi wirowania dla
optymalne go odprowa dzenia wody

TAK

Zamkniecie drzwi z funkcja blokady TAK

う
４ Prosty zawor spustowy bez dodatkowych element6w

elektrycznych
TAK

13 Srednica okna wsadowego nie mniejsza niz 400 mm. TAK

14 Rama konstrukcji ze stali nierdzewnej TAK

15 PrgdkoS6 wirowania z moZliwoSci4 plynnej regulacji a

nie skokowei

TAK

16 Przedmiot oferty fabrycznie nowy TAK

17 UrzEdzenie zbiezqcej produkcji 2019 r. TAK



18 Autoryzowany serwis gwarancyjny TAK

19 Bezplatne przeszkolenie pracownik6w Zamawiaj 4cego
w zakresie obslugi przedmiotu oferty

TAK

20 Czas reakcji serwisu 12h od momentu zgloszeniaawarii
drog4 elektroniczn4, telefoniczn4 lub faksow4

TAK

つ
４ 3 naprawy serwisowe tego samego podzespolu

przedmiotu umowy kwalifikuj4 go do wymiany na nowy
TAK

つ
乙

つ
４ czas napr aW gwarancyj nej, p o pr zeh o czeni u kt6re go

przedlula sig gwarancjg o czas przerv{y w eksploatacji
-14 dni kalendarzolvych

TAK

23 okres dostgpnoSci czgSci zamiennych od daty sprzeda|y
minimum l0lat

TAK

24 okres gwarancji -minimum 24miesiqce,liczqc od dnia
podpisania protokolu
zdaw czo -odbiorcze go przez bezpoSredniego
u2ytkownika i przedstawiciela
zamawiajEcego

TAK

25 Po zakohczeniu gwarancji w cenie umowy pelny
przeglqd serwisowy

TAK


