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Zaproszenie do składania ofert  

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym 

w trybie zapytania ofertowego prowadzonego 

na Platformie Zakupowej 
https://platformazakupowa.pl/pn/dps_psary 

pod numerem 664689 
 

na dostawę  

fabrycznie nowej zmywarko – wyparzarki uniwersalnej Stalgast 400/230V 
z dozownikiem płynu myjącego.  

Numer katalogowy: 801506   

dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach   
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

    Dom Pomocy Społecznej w Psarach 

ul. Kaliska 3, Psary, 63-405 Sieroszewice 

www.dpspsary.pl 

   Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składnie ofert, wymaganych 

   dokumentów i oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

   za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dps_psary  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, którego 

wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł 

2. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowej  zmywarko – wyparzarki 

uniwersalnej Stalgast 400/230V z dozownikiem płynu myjącego,  

numer katalogowy: 801506  dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach. 

Opis przedmiotu zamówienia został również szczegółowo opisany w Formularzu elektronicznym. 

3. Specyfikacja produktu: 

1) profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania  

2) wykonana ze stali nierdzewnej 

3) sterowanie elektromechaniczne 
4) zmywarka przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 

5) jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego 
6) czas trwania cyklu 120 lub 180 sek. 

7) kontrolki temperatury pracy bojlera i komory 
8) 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) 

9) użycie wody 2,5 l/cykl 
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10) max. wysokość mytych naczyń 320 mm 
11) kosze 500x500 mm 

12) w komplecie kosze: do talerzy, uniwersalny, kosz do szkła oraz pojemnik na sztućce 

13) sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu cyklu mycia 
 

4. Wykonawca składając ofertę, oświadcza że posiada i dostarczy Zamawiającemu towar 

wymieniony i opisanym w formularzu elektronicznym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego przedmiot zamówienia    

na własny koszt. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wyładunku zamawianego asortymentu do miejsca wskazanego 

uprzednio przez upoważnionego pracownika. 

7. Zamawiający nie dopuszcza podziału na części. 

8. O ile nie wskazano inaczej, ofertę składa się w cenach brutto. 

9. Ustalenie odpowiedniej stawki VAT leży po stronie Wykonawcy.  

10. Zamówienie obejmuje jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilości zgodnej 

ze złożonym zapotrzebowaniem. 

11. Gwarancja 24 miesiące. 

12. Termin składania ofert do dnia 26 września 2022 roku do godz. 08:30 

13. Termin dostawy do dnia 05 października 2022 roku maksymalnie do godziny 12:00. 

14. Dodatkowe informacje pod numerem tel. (62) 739 60 84 

15. Podstawą zapłaty za dostarczony towar będzie faktura VAT wystawiona na: 

Powiat Ostrowski 

Dom Pomocy Społecznej 

Psary, ul. Kaliska 3, 63-405 Sieroszewice 

NIP 622-23-91-168 

Strony akceptują wystawienie i dostarczenie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur 

korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku                                          

o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 106) na adres sekretariat@dpspsary.pl  

W przypadku wystawienia i dostarczenia faktury w formie elektronicznej nie jest dopuszczalne 

równoczesne wystawienie faktury w formie papierowej. 

16.  Zamawiający złoży oświadczenie - że nie podlega/podlega wykluczeniu z postępowania  

na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).  

 

           DYREKTOR 

       Domu Pomocy Społecznej 

                   w Psarach  

              mgr Milena Przybylska 
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