Strzelce Op.,
DPS.]6.ZP.I4.2019

dnia

10.01.2019r.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
DPS Pani
ul. Strażacka 8, 47_100 Śtrzęlce op. w imieniu ktorego dztała Dyrektor
nie
Jolanta osuch zaprasza do złozęiia ofert na rcaltzację zadania, ktorego warlość
ze
przekracza wyrazonej w złotych równowafiości kwoty 30 000euro, wyłączonei
z
ż0I7r,poz,1,579)
(tJ.DZ.tJ
stoso*arria pirepiso* ustaw} z dnia 29 stycznl,a 2OO4r.
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art, 4 ust, 8,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa arĘkułów spożywcrych
i makaronu dla Domu pomocy społecznej w strzelcach op. z fl|ią w szymiszowie
i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8.
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułow spożywczych i makaronu
dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fiIią w Szymiszowie i filią
w Leśnicyul. Strazacka 8 na zasadach:
załacznik nr 1 - artvkuhv spożtrvcze
yć sukcesywnie arlykuły spozywcze własnym
tiansportem i na swoj koszt, do magazynu w budynku DPS Filia Szymiszów
ul. Strzelecka 2 w góar.3Oo- 1400. pojazdy do przewozu zywnościmuszą spełniaĆ
(Dz. U.
wymagania okręślońw Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnla 19,12.2002r.
zitzool poz.l79) w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środkowtransPortu
zywności.
b; dostawy artykułow spożywczych odbywac się będą co najmniej trzy razy

w

miesiącu)

.

co
c) asońyment zamawianej dostawy będzie uzgadniany sukcesywnie telefonicznie

najmniej na dwa dni przed dostawą,
d) dostawy na niędzieię lub świętopowinny następować w dniu poprzedzającym
niedzielę lub święto,
e)dostarczany sukcesywnie przedmiot zamówienia musi mieć aktualną w dniu dostawY
co najmniej 6 miesięózną gwarancję do spozycia (data przydatności do spożycia),
przedstawicielowi odbiorcY, ktorY je
ldostawca wydaje dostarJzane arlykuły spożywcze
oraz zgodnośc z zamówieniem,
prze|l,cza, sprawdza jakośći świezość
g)dostawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązYwania
umowy,
h)odbiorca zastrzega sobię możliwośćnię zrealtzowania umowy w całoŚci,
i)dostawca gwaraniuje spełnić wymagane normy jakościowe oraz dostarczYc artYkułY
spozywcze w początkow}m okresie gwarancji. Wszystkie zamawtanę artykuły na danY
arr"i muszą być dostarczone w stanie świezym, nie kruszące się, objawów
pleśnienia, psucia i zawilgocenia, odpowiednio oznakowane.
j; fukt.,ro*anie odbywać się będzie fakturami częściowymi dostarczanymi Po
każdorazowej dostawie.
oraz
k) odbiorca zastrzega sobie prawo mozliwościniewykorzystania iloŚci objętej umową
objętego
asortymentu
niewykorzystanego
możliwościzmiany wybranych pozycji w ramach
umową i wartośłą.r111o*y, pówiadamianie o zmianie asortymentu następowaÓ będzie
telefonicznte (za pir.1nr,y- potwierdzeniem ), DPS złożydostawcy wykaz asortYmentu

oraz ilośctego asortymentu, która będzie objęta zmniejszeniem i zwiększeniem w terminie
co najmniej dwoch dni przed planowanym tęrminem dostawy.
l)odbiorca dopuszcza zmianę warunków realizacjt umowy jedynie w zakresie zmiany
ilościdostaw - poprzez ich zmnlejszenia, bądż zwiększeniaposzczególnych rodzajów
artykułow'spozywczych przy uwzględnieniu bieżących potrzeb odbiorcy:
1) w przypadku zwiększenia ilościasortymentu do ż0o/o zamówienia, odbiorca złoży
dostawcy Wkaz asortymentu, oTaz ilośćtegoż asortymentu, która będzie objęta
zwiększeniem - zmiana warunków dochodzi do skutku w wypadku, gdy dostawca w
terminie do pięciu dni potwierdzi dostawę zwiększonej ilościasoftymentu po cenach
określonychw umowie.
ż) w przypadku konieczności zmniejszenia ilościasoftymentu, odbiorca złozy dostawcy
wykaz asortymentu oraz ilośćtego asofiymentu, która będzie objęta zmniejszeniem w
terminie co najmniej dwoch dni przed planowanym terminem dostawy.

załącznik nr 2-makaron
a) Dostawcazobowiązuje się dostarczyć sukcesywnie makaron własnymtranspońem
i na swój koszt, do magazynu w budynku DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2
w godz. 300- 1400. Pojazdy do przewozu żywnościmuszą spełniać wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowta z dnta 19.12.ż0O2r. (Dz. U.2Ilż003 poz. I79) w

sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środkowtransportu żywności.
b) dostawy makaronu odbywac się będą taz w miesiącu,
c) asortyment zamawtanej dostawy będzie uzgadniany sukcesywnie telefonicznie co
najmniej na dwa dni przed dostawą,
d) dostawy na niedzielę lub świętopowinny następować w dniu poprzedzającym
niedzielę lub święto,
e)dostawca wydaje dostarczany makaron przedstawicielowi odbiorcy, ktory go przelicza,
sprawdza jakośći świezość
oraz zgodnośc z zamowieniem,
f)dostawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania
umoWy,

g)odbiorca zastrzega sobie mozliwośćnie zręaltzowania umowy w całości,
h)dostawca gwarantuje spełnić wymagane nolTny jakościowe oraz dostarczyc makaron w
początkowym okresie gwarancji. Zamawtany makaron na dany dzięń musi byó dostarczony
nie kruszący się, bez grudek mąki i soli, objawów pleśnienia, psucia i zawilgocenia,
odpowiednio oznakowany.
i) fakturowanie odbywac się będzie fakturami częściowymi dostarczanymi po
kazdorazowej dostawie.
j)odbiorca zastrzega sobie prawo możliwościniewykorzystania ilościobjętej umową oraz
mozliwościzmtany wybranych pozycji w ramach niewykorzystanego asortymentu objętego
umową i wartościąumowy, powiadamianie o zmianie asortymentu następować będzie
telefonicznle ( za pisemnym potwierdzeniem ), DPS złozy dostawcy l*rykaz asońymentu
oraz ilośćtego asorlymentu, ktora będzie objęta zmniejszeniem i zwiększeniem w terminie
co najmniej dwóch dni przed planowanym terminem dostawy.
k)odbiorca dopuszcza zmtanę warunkow reallzacjl umowy jedynie w zakresie zmiany
ilościdostaw -poprzez ich zmniej szen7a, bądż zwtększenia poszczególnych rodzajów
makaronu przy uwzględnieniu biezących potrzeb odbiorcy:
1)w przypadku zwiększenia ilościasortymentu do 200ń zamówienia, odbiorca zŁoży
dostawcy wykaz asortymentu, oraz ilośćtegoż asoftymentu, która będzie objęta
zwiększeniem - zmiana warunków dochodzi do skutku w wypadku, gdy dostawca w
terminię do pięciu dni potwierdzi dostawę zwiększonej ilościasorlymentu po cenach
określonychw umowie.

2)w przypadku konieczności zmniejszenia ilościasortymentu, odbiorca złozy dostawcy
wykaz asortymentu oraz ilośćtego asoftymentu, która będzie objęta zmniejszeniem w
terminie co najmniej dwoch dni przed planowanym terminem dostawy.

Termin r'ealizacii zamówienia
Od momentu podpisania umowy do dnia 3I.1ż.20I9r.
:

Kryterium oceny ofert: - cena

1007o

Oferta powinna zawierać następuiące dokumenty:

1.Druk - fotmularz oferty,
2, Zamawtający dopuszcza składanie ofeń częściowych, obejmujących jedną lub dwie
częścizadania - załączntk nr 1 lub załącznik nr ż.
3. Aktualny odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalnościgospodarczej-załączntk nr 3.
4.Przędłożyć jedną referencję na roczną dostawę arlykułów spozywczych o warlości
co najmniej 50.000zł brutto (dotyczy zŃączntka ff 1) - zńącznik nt 4

wszelkich informacii udzielaia:
. w sprawie procedury wyboru - Teresa Kuner1 - Inspektor ds. zam. publicznych te|.771461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8,
47 -100 Strzelce Op. email: przetalgilli;,cips.strzelccop.pl
. w sprawie przedmiotu zamówienia - Jolanta Fijałkowska - dietetyk-magazynier
tel', 77l462-38-45 wew. 25 budynek DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelęcka 2
47-I00 Szymiszów

Termin składania ofert upływ^ z dniem 16.01.2019r. do godz. 15.00
Oferly należy złożyćw sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.

załaczniki doĘczace przedmiotu zamówienia:

1.Druk - formularz ofeńowy.
Z.Zamawiający dopuszcza składanie ofer1 częściowych, obejmujących jedną lub dwie
częścizadanta-zńącznik nr 1 lub załącznl,k nr 2.
3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyjna o przetwatzanlu danych.
Otrzymują:

l. x strona internetowa
x tablica ogłoszeń

2.

