Strzelce Op., dnia 08.01.2019r.

Zaproszenie do składania ofert
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8, 47-700 Strzelce Op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani
Jolanta Osuch zaprasza do złożęnia ofert na realizację zadarla, którego wartośćnie
przekracza wyrazonej w złotych równowaftości kwoty 30 000euro, vnryłączonej ze
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznla 2004r, (tj.Dz.lJ z 2Ol7r.poz.1579)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ziemniaków, warzyw i owoców
dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fl|ią w Szymiszowie i filią
w Leśnicyul. Strażacka 8.
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ziemniaków, wa:zyw i owoców
dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią
w Leśnicyul, Strazacka 8 na zasadach:
Dostawa ziemniaków - zalącznik nr 1
a) Dostawca zobowtązuje się dostarczyc ziemniaki własnym transpoftem i na swój
koszt do DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2. Pojazdy do przewozu żywnościmuszą
spełniaĆ wymagania określonew Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnja I9.I2.200żr.
(Dz. U. 2Il2003 poz. I79) w sprawie wymagań sanitarnych d,otyczących środków
transporlu zywnościw ilościachpodanych w załączniku nr 1,
b) dostawy ziemniaków młodych odbywać się będą dwa razy w tygodniu w partiach
od 250kg-350kg,
c) dostawy ziemniaków (zdatne do przechowania zimowego) odbywać się będą cztery
razy w miesiącu w partiach l,5t-2t,
d) ziemniaki pakowane powinny być w workach 20kg-30kg,
e) asortyment zamawianej dostawy będzie uzgadniany sukcesywnie telefonicznie co
najmniej na dwa dni przed dostawą,
f) dostawy na niedzielę lub świętopowinny następować w dniu poprzedzającym
niedzielę lub święto,
g) przedstawiciel odbiorcy jest obecny przy odbiorze przedmiotu zamówienia
lub inna osoba go zastępująca ( liczenie, wazenie, sprawdzenie uszkodzeń, sprawdzenie
jakości,tetminu przydatności do spozycia oraz zgodnośćz zamówieniem ią),
h) wYkonawca zapewnia dobrą jakośćasoftymentu obejmującą min. brak zwiędnięć,
PTzemarznlęÓ, obiĆ, uszkodzeń mechanicznych, pleśni, zgntllzny, robactwa, kiełkowania,
i) dostarczone ziemniaki nie mogą mieó objawów zmarznięcia, zgntlizny, chorób
Przebarwień zewnętrznych i wewnętrznych, kiełkowania oraz solaniny i innych
związkow trujących powstałych wskutek działanla słońca,
j) dostawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy,
k) odbiorca zastrzega sobie możliwoścnie zrealtzowania umowy w całości,
1) odbiorca zastrzega sobie prawo możliwościniewykorzystania ilościobjętej
umową oraz możltwoŚci zmiany wybranych pozycji w ramach niewykorzystanego
asortymentu objętego umową i wartościąumowy, powiadamianie o zmiante
asoftYmentu następowac będzie telefonicznie (za pisemnym potwierdzeniem
), DpS
złoŻY dostawcy lvykaz asoftymentu oraz ilośćtego asoftymentu, która będzie objęta

zmniejszeniem i zwiększenięm w terminie co najmniej dwoch dni przed planowanym
terminem dostawy.
ł) fakturowanie odbywac się będzie fakturami częściowymi dostarczanymi po
każdorazowej dostawie,
m) odbidrcadopuszcza zmianę waruŃów realizacji umowy jedynie w zakresie zmlany
ilościdostaw - poprzez tch zmniejszenta, bądż zwiększeniaposzczegolnych
rodzajów ziemniaków przy vwzględnieniu biezących potrzeb odbiorcy:
1) w przypadku zwiększenia ilościasortymentu doż0% zamówienia, odbiorca złoży
dostawcy wykaz asortymentu, oraz ilośćtegoz asortymentu, która będzie objęta
zwiększeniem - zmiana warunków dochodzi do skutku w wypadku, gdy dostawca w
terminie do siedmiu dni potwierdzi dostawę zwiększonej ilościasortymentu po cenach
określonych w umowie.
2)w przypadku konieczności zmniejszenia ilościasortymentu, odbiorca złożydostawcy
wykaz asoftymentu oraz ilośćtego asortymentu, która będzie objęta zmniejszeniem w
terminie co najmniej dwóch dni przed planowanym terminem dostawy.

Dostawa warzyw i owoców - załacznik nr 2:
a) Dostawcazobowiązuje się dostarczyć warzywa i owoce 2-3 razy w tygodniu
własnym transporlem i na swój koszt do DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2.
Pojazdy do przewozu Ąwności muszą spełniaó wymagania określonew
Rozporządzeniu Ministra Zdrowta z dnla 19.1,2.2002r.(Dz.U.2Il2003poz.I79)w
sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środkowtransportu zywnościw ilościach
podanych w załączniku nr 2,
b) dostawy walzyw i owoców odbywać się będą 2-3 razy w tygodniu,
c) dostawca zapewnia dobrą jakośó asortymentu obejmująca min. brak zwiędnięć,
przemarunięć, obić, uszkodzeń mechanicznych, pleśni, zgnt,Itzny, robactwa kiełkowania,
d) asortyment zamawianej dostawy będzie uzgadniany sukcesywnie telefonicznie co
najmniej na dwa dni przed dostawą,
e) dostawy na niedzielę lub świętopowinny następowaó w dniu poprzedzĄącym
niedzielę lub święto,
f) przedstawiciel odbiorcy jest obecny przy odbiorze przedmiotu zamowienia
lub inna osoba go zastępująca ( liczenie, wazenie, sprawdzenie uszkodzeń i terminów
gwarancji itp.),
h) dostawca gwarantuje spełnić wymagane nolmy jakościowe oraz dostarczyc
asortyment w stanie świeżymi w początkowym okresie gwarancji, odpowiednio
oznakowany,
i) dostawca zapewnia dobrą jakośćasortymentu,
j) dostawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamowienia w okresie
obowiązywania umowy,
k) odbiorca zastrzega sobie mozliwośćntę zreallzowania umowy w całości,
1) odbiorca zasftzega sobie prawo mozliwości niewykorzystania ilościobjętej
umową oraz możItwościzm:rany wybranych pozycji w ramach niewykorzystanego
asofiymentu objętego umową i wartościąumowy, powiadamianie o zmianię
asoftymentu następować będzie telefonicznle (za pisemnym potwierdzeniem), DPS
złozy dostawcy wykaz asortymentu oraz ilośćtego asortymentu, która będzie objęta
zmniejszeniem i zwiększeniem w terminie co najmniej dwoch dni przed
planowanym tetminem dostawy.
ł) fakturowanie odbywać się będzie fakturami częściowymi dostarczanymi po
każdorazowej dostawie,

m) odbiorcadopuszcza zmianę warunków realizacjt umowy jedynie w zakresie zmiany
ilościdostaw - poprzez tch zmniejszenia, bądż zwiększeniaposzczegolnych
rodzajów warzyw i owoców przy uwzględnieniu bieżących potrzeb odbiorcy:
a)w przypadku zwiększenia ilościasorlymentu do20% zamówienia, odbiorca złoży
dostawcy wykaz asoftyment]J, oTaz ilośćtegoz asoftymentu, która będzie objęta
zwiększeniem - zmiana warunków dochodzi do skutku w wypadku, gdy wykonawca w
terminie do pięciu dni potwierdzi dostawę zwiększonej ilościasortymentu po cenach
określonychw umowię.
b) w przypadku konieczności zmniejszenia ilościasoftymentu, odbiorc a złożydostawcy
v,rykaz asortymentu oraz ilośćtego asortymentu, która będzie objęta zmniejszeniem w
terminie co najmniej dwóch dni przed planowanym terminem dostawy,

Termin realizacii zamówienia
Od momentu podpisania umowy do dnia 3l.12.20l9r,
:

Krvterium oceny ofert: - cena

1007o

oferta powinna zawierać nastepuiace dokumenty:
l.Druk - formularz oferly,

2. Zamawiający dopuszcza sl<ładanie ofert częściowych, obejmujących jedną lub dwie
częścizadanta (zńącznik nr 1 lub załączntk nr 2).
3. Aktualny odpis z właściwegorejestru Lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalnościgospodarczej - załącznik m 3.
4.Przedłożyć jedną referencję na roczną dostawę ziemniaków, watzyw i owoców o

warlościco najmniej 50.000zł brutto

wszelkich informacii udzielaia:
. w sprawie procedury wyboru

.

-

załącznlk nr 4.

- Teresa Kuner1 - Inspektor ds. zam. publicznych

-

tęl,]]146I-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8,
47-I00 Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.pl
w sprawie przedmiotu zamówienia - Jolanta Fijałkowska - dietetyk-magazynier
tel. 77l46ż-38-45 wew. 25 budynek DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelęcka 2
47-I00 Szymiszów

Termin składania ofert upływa z dniem 14.01.2019r. do godz. 15.00
Oferty należy złożyc w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.

załaczniki dotyczace przedmiotu zamówienia:

1.Druk - formularz ofertowy
Załączntk nr 1.
3.Załącznik nr 2.
4. Projekt umowy na dostawę ziemniaków.
5. Projekt umowy na dostawę warzyw i owoców.
6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.
2.

Otrzymują;
l, x strona intęrnetowa
2, x tablica ogłoszeń
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