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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Suwałkach  

Zaprasza do złożenia oferty  

na dostawę środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych w ramach 

projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 

epidemii COVID-19”, którego celem jest zapobieganie i ograniczanie 

negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej  

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia/wymagań 

1) dostarczenie środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych do siedziby Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20, w następujących ilościach:  

2) maseczki flizelinowe, trójwarstwowe, pakowane po 10 szt. w opakowaniu - 3.890 szt., 

3) rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, z collagenem i alantoniną, CE 0123, odporne na 

rozrywanie - 19.450 szt., z tego w rozmiarze: 

a) XS-  1.700 szt.;  

b) S –  5.850 szt.; 

c) M –  1.900 szt.;  

d) L – 8.900 szt.; 

e) XL – 1.100 szt.  

4) płyn dezynfekcyjny w pojemnikach o pojemności 0,6 litra - 234 litrów. 

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa 

określonych przepisami UE, w tym wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz wytycznych 

Konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych dotyczących warunków jakie muszą spełniać 

maseczki przeznaczone dla osób niemedycznych i zakażonych COVID-19. 

 

2. Termin wykonania zamówienia: do 15.08.2020 r., 

3. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru i wystawienia faktur 

NABYWCA - Miasto Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP 844-215-51-52, 

ODBIORCA I – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, 16-400 Suwałki,  

ul. Filipowska 20 

ODBIORCA II - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach, 16 -400 Suwałki,  

ul. Filipowska 20B  

4. Opis sposobu przygotowania oferty : 

Ofertę należy przygotować w języku polskim dołączając do niej wszystkie niezbędne 

dokumenty stanowiące załączniki do zapytania ofertowego. Należy podać cenę brutto oraz 

cenę jednostkową za poszczególne grupy towarów  . Podana w ofercie cena musi 

uwzględniać wszystkie wymagania zapytania oraz obejmować koszty, jakie poniesie 



 

 

Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta musi zostać 

opatrzona podpisem Oferenta. 

 

5. Forma złożenia oferty:  

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. w formie: 

• pisemnej (osobiście, listownie) na adres:  

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach 

16-400 Suwałki 

ul. Filipowska 20 

• faxem na numer : 087/ 562-89-71, 

• e-mail: biuro@mopr.suwalki.pl                                                                                     

                                                                                                                                              

                                                               (podpis zamawiającego) 
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O F E R T A 
Na realizację dostawy  środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych w 

ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 

epidemii COVID-19” 

 
I. Nazwa i adres WYKONAWCY: 

 

Nazwa: …...................................................................................................................................... 

Adres: …........................................................................................................................................ 

Tel  …........................................................................................................................................... 

1. Oferuję wykonywanie dostawy dla Odbiorcy I : 

l.p. 
Środki Ochrony osobistej i 

dezynfekcyjne 
szt./l 

Cena 

jednostkowa 
Wartość brutto 

1. Maseczki 3 410   

2. Rękawiczki  17 050   

3.  Płyny dezynfekcyjne 205   

Razem:  

Słownie złotych: 

2. Oferuję wykonanie dostawy dla Odbiorcy II:  

l.p. Środki Ochrony osobistej i dezynfekcyjne szt./l 
Cena 

jednostkowa 
Wartość brutto 

1. Maseczki 480   

2. Rękawiczki  2 400   

3.  Płyny dezynfekcyjne 29   

Razem:  

Słownie złotych: 

 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia  i opisem wymagań - nie 

wnoszę do niego zastrzeżeń. 

4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

a) Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań w zakresie jakości i standardów 

bezpieczeństwa określonych przepisami UE, w tym wytycznych Ministerstwa Zdrowia 

oraz wytycznych Konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych dotyczących warunków 

jakie muszą spełniać maseczki przeznaczone dla osób niemedycznych i zakażonych 

COVID-19. 

 

 

…...................................., dnia …........................                          ….............................................. 
                   (miejscowość)                                                                                                                            (podpis oferenta)  

 
 


