Strzelce Op.,
DPS.95.ZP .13.2019

dnia

10.01.2019r.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. , filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imięniu ktorego działa Dyrektor DPS Pani
Jolanta Osuch zaprasza do złożentaofert na rcallzację zadanta, którego wartośćnie
przekracza wyrażonej w złotych równowańości kwoty 30 000euro, wyłączonej ze
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznta 2004r. (tj.Dz.U z ż0l7r.poz.|579)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z afi". 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa filetów rybnych i innych
przetworów rybnych dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fl|ią
w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8.
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa filetów rybnych i innych przetworów
rybnych dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fllią w Szymiszowie i filią
w Leśnicyul, Strazacka 8 na zasadach:
1)Dostawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać filety rybne i inne przetwory
rybne co najmniej dwa razy w miesiącu własnym transportem i na swój koszt do
magazynu budynku DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2,w godz.800-1400,
2) asoftyment zamawianej dostawy będzie uzgadniany sukcesywnie telefonicznie lub
drogą elektroniczną co najmniej na dwa dni przed dostawą,
3) dostawca wydaje dostarczane filety rybne i inne przetwory rybne przedstawicielowi
odbiorcy, ktory je przeltcza. wazy sprawdza jakość,termin przydatnoścido spozycia

oraz zgodnośćzamówieniem,
4) dostawca gwarantuje spełnić wymagane nolmy jakościowe oraz dostarczyc
asoftyment w stanie świezymI w początkowym okresie gwarancji, odpowiednio
oznakowany,
5) dostarczane filety rybne i inne przetwory rybne powinny być pierwszego gatunku,
świeze,mieć co na.imniej dwudniowy okres gwarancji, liczony od dnia dostarczenia do
odbiorcy,
6) dostarczone puszki powinny mieć gwarancję nie krótszą ntż poł roku od dnia
dostarczenia wyrobu,
7) dostawca zapewnia dobrą jakośćasoftymentu obejmującą min. braki uszkodzeń,
8) dostawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy.
9) Odbiorca dopuszcza zmianę warunków realtzacji umowy jedynie w zakresie
zmiany ilościdostaw - poprzęz ich zmniejszenta, bądź zwiększeniaposzczęgolnych
rodzajów arlykułow rybnych przy uwzględnieniu bieżących potrzeb odbiorcy:
a) w przypadku zwiększenia ilościasofiymentu do 200ń zamówienia, odbiorca
złożydostawcy wykaz asofiymentu, otaz ilośćtegoz asoftymentu, która będzie
objęta zwiększeniem * zmiana warunków dochodzi do skutku w wypadku, gdy

b)

dostawca w terminie do pięciu dni potwierdzi dostawę zwiększonej ilości
asońymentu po cenach określonychw umowie.
w przypadku konieczności zmniejszenia ilościasoftymentu, odbiorca złoży
dostawcy wykaz asortymentu oraz ilośó tego asoftymentu, która będzie objęta

zmniejszeniem w terminię co najmniej dwóch dni przedplanowanym terminem
dostawy.
1O)odbiorca zastrzega sobie mozliwośćnte zręaltzowania umowy w całości,
11)faktury będą wystawiane po kazdorazowej dostawie.

Termin realizacii zamówienia
Od momentu podpisania umowy do dnia 31.I2.20I9r.
:

Kryterium oceny ofert: - cena 1007o
oferta powinna zawierać następuiace dokumenty:
1"Druk - formularz ofefty,

ż.Załączntk nr 1.
3. Aktualny odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji
o działa|nościgospodarczej-Załączntk nr 2.
4.Przędłożyć jedną referencję na roczną dostawę filetow rybnych
rybnych o wartości co najmniej 25.000zł brutto -ZŃączntk nr 3.

i

informacji

i

innych przetworów

wszelkich informacii udzielaia:
o w sprawie procedury wyboru - Teresa Kuner1 - Inspektor ds, zam. publicznych
tęL771461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strazacka 8,

.

-

Strzelce Op. email: przetargi(ł)dps.strzelceop.pl
w sprawie przedmiotu zamówienia - Jolanta Fijałkowska - dietetyk-magazynter
tel^. 77l462-38-45 wew. 25 budynek DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelęcka 2
47-I00 Szymiszów

47 -I00

Termin składania ofert upĘwa z dniem 16.01.2019r. do godz. 15.00
Ofeńy należy złożyćw sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strazacka 8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.

załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia:
1.Druk - formularz oferlowy
2, ZŃącznik nr 1
3. Pro.jekt umowy.

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.
Otrzymują:
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