
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego oraz akcesoriów rehabilitacyjnych do realizacji działań 

zaplanowanych w ramach projektu pn. ,,Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie 

Krapkowickim”  

   

Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 04-12-2017 

Nazwa zamawiającego 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANNA" 

Numer ogłoszenia 

1070887 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 4 grudnia 2017 r., do godz. 

14:30 w siedzibie Zamawiającego w Krapkowicach przy ul. Ogrodowej 5, w Biurze DPS 

„ANNA” w budynku głównym, osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego. 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do porozumiewania się z oferentami jest: Pan 

Łukasz Bordak – Inspektor w wydziale Rozwoju i Współpracy, tel. 77 40 74 342. pok. 110 Pani 

Kamila Fałek – Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia, tel. 77 40 74 310, pok. 115 w 

godzinach pracy tut. Urzędu. tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30. 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

77 40 74 342 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

1. Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do realizacji zadań przewidzianych w 

ramach projektu pn. ,,Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia. Opis ten 

należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami treści zaproszenia, będącymi np. 

wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. W opisie przedmiotu 

zamówienia określone minimalne parametry, a także wymagane ilości. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Jeżeli wykonawca 

składa ofertę równoważną musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie 

zawierającą co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane 

rozwiązania o parametrach nie gorszych niż opisane w załączniku nr 1 do siwz. W takiej 

sytuacji należy podać w ofercie opis rozwiązania równoważnego- załącznik nr 1. 

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały zapewniają należyte bezpieczeństwo 

oraz posiadają właściwe oznakowanie pozwalające na zidentyfikowanie danego przedmiotu 

dostawy i okresu jego ważności. 

5. Zamówienie obejmuje dostarczenie i wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez 

Zamawiającego, zgodnego z warunkami zaproszenia, opakowanego w sposób trwały i 

zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych przedmiotu zamówienia, do 

siedziby Domu Pomocy Społecznej Anna, ul. Ogrodowa 5, 47-303 Krapkowice oraz do 

bezpłatne przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi urządzeń 

będących przedmiotem zamówienia. 

6. Warunki gwarancji – minimum 24 miesiące od daty wydania przedmiotu zamówienia oraz 

podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru. 



Kategoria ogłoszenia 

Dostawy 

Podkategoria ogłoszenia 

Dostawy inne 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: Krapkowice  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Głównym celem projektu jest zwiększenie usług zdrowotnym w Powiecie Krapkowickim 

poprzez: powstanie deinstytucjonalizacyjnych form pomocy osobom niesamodzielnym, 

rodzinom z osobą niesamodzielną i opiekunom, poprzez dostęp do usług specjalistycznych w 

formie rehabilitacji. 

Przedmiot zamówienia 

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego oraz akcesoriów rehabilitacyjnych do realizacji działań 

zaplanowanych w ramach projektu pn. ,,Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie 

Krapkowickim”. Zamówienie obejmuje dostarczenie i wniesienie do pomieszczenia 

wskazanego przez Zamawiającego, zgodnego z warunkami zaproszenia, opakowanego w 

sposób trwały i zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych przedmiotu 

zamówienia, do siedziby Domu Pomocy Społecznej Anna, ul. Ogrodowa 5, 47-303 

Krapkowice oraz do bezpłatne przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób w 

zakresie obsługi urządzeń będących przedmiotem zamówienia. 

Kod CPV 

33196100-1 

Nazwa kodu CPV 

Sprzęt dla osób starszych 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy. Zamówienie 

obejmuje dostarczenie i wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, 

zgodnego z warunkami zaproszenia, opakowanego w sposób trwały i zabezpieczony przed 

wpływem czynników atmosferycznych przedmiotu zamówienia, do siedziby Domu Pomocy 

Społecznej Anna, ul. Ogrodowa 5, 47-303 Krapkowice 

Załączniki 

• Zaproszenie do składanie ofert wraz z załącznikami  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1. Dokumenty i oświadczenia, jakie musi zawierać oferta.  

a) Szczegółowy opis zamówienia w którym Wykonawca wskaże główne parametry 

oferowanych produktów – załącznik nr 1 

b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 

c) Formularz cenowy – załącznik Nr 3 

d) Stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie w 

przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z 

właściwego rejestru albo gdy oferty nie podpisuje Wykonawca. 

e) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w 



szczególności: 

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny 

dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do 

postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika - wymagana 

forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, 

- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty 

nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego 

zakres - wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

obliczonych w oparciu o ustalone kryterium – cena (brutto) – 100 % 

2. Sposób oceny ofert: 

aa/ab x 100 = ilość punktów 

gdzie: 

aa – najniższa cena ofertowa 

ab – cena oferty badanej 

Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 

Wykluczenia 

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą 

podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który nie wykazał 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Zamawiający (beneficjent) 

Nazwa 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANNA" 

Adres 

Ogrodowa 5 

47-303 Krapkowice 

opolskie , krapkowicki 

Numer telefonu 

774661706 

Fax 

774661706 

NIP 

7561149223 

Tytuł projektu 

Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim 

Numer projektu 

RPOP.08.01.00-16-0058/16-00 

 


