
]; , Strzelce Op., dnia ż9.0I.20I9r.

DPS.286.ZP.81.2019
Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. , filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strazacka 8, 47-700 Strzelce Op. , w imieniu którego dziŃa Dyrektor DPS Pani Jolanta

Osuch , zaptasza do złożęnia ofert na rcalrtzację zadania, którego warlość nte przekracza

wyrażonej w złotych rownowafiości kwoty 30 000euro, wyłączonej ze stosowania

przepisów ustawy z dnla 29 stycznia ż0O4r) Prawo zamówień publicznych ( tj.Dz.U.z
2018r. poz.1986zezm.), zgodnie z art,4 ust. 8.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i preparatów
farmaceutycznych do Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fllią w
Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Opolskie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przędmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa lekow i preparatów

farmaceutycznych do Domu Pomocy Społecznej wStrzelcach Op. z flllą
w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul, Strazacka 8 zgodnie z załącznikiem nr 1na zasadach:

1) Wykonawca zobowtązĄe się do dostawy leków i preparatów farmaceutycznych do

następujących Domów:
a) DPS Strzelce Op., ul. Strazacka 8 ,

b) DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2 ,

c) DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20
1.1,Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków (zgodnie z załącznlkięm nr 1 * do fotmularza
ofertowego), produkty farmaceutyczne winny spełniac warunki dopuszczenia do obrotu i
stosowania na terenie Polski określone w ustawie z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne.

1.2. Wykonawca zobowtązuje się dostarczać Zamawiającemu leki w ilościach zgodnych ze

składanymi zamówieniami.

1.3.0ferty z rażąco niską ceną będą odrzucane.

1.4. Asortyment produktow i ich ceny jednostkowę zawarte są w formularzu ofeńowym,
będącego zńącznikiem do niniejszej umowy.

1.5, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania do Zamawlającego równiez lekow
receptowych, płatnych zgodnie z aktualnym wykazem ustalonym przęz Ministra Zdrowta
- Wykonawca będzie odbierał recepty na leki z siędzlb Zamawląącego codziennie od

poniedziałku do soboty w ciągu 24 godzin od momenttr powiadomienia, recepty cito - w ciągu

6 godzin"
Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealtzowana do 24 godzin od przekazanta
recept, z zastrzeżeniem, ze recepty cito realizowane będą do 10 godzin.

1.6. W razie niedostarczenia parlii towaruprzez Wykonawcę w umówionym terminie lub w
ilości mniej szej niz zamówiona, Zamawiający może zakupió ten towar od innego podmiotu.,
przy czym nie ma obowiązku przyjęcia pożniejszego tej parlii towaru od Wykonawcy.



Wykonawca pokrywa róznicę między ceną jednostkową towaru zakupionego u innego
podmiotu, a ceną jednostkową towaru określoną w zńącznlku nr 1 do umowy.

1.7. Wykonawca dostarczatowar w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, które spełniają
wymogi przewidziane przepisami prawa.

1.8. Reklamacje ilościowe, w zakresie zgodności ilości dostawy z zamowieniem lub zgodności
ilości dostawy z ilościamiv,ryszczególnionymi w specyfikacji ilościowo-asortymentowej
dołączonej przęz Wykonawcę do dostawy, Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie
lub pisemnie w terminie trzech dni roboczych od daty dostawy.

1.9, Ręklamacje jakościowę Zamawiający zgłasza Wykonawcy niezwłocznie po stwierdzęniu
wady w formię pisemnej, nie później niz do upływu tęrminu wazności reklamowanych lekow

1.10,Wykonawca zaŁatwta reklamacje jakościowe i ilościowe w terminie 7 dni roboczych od
daty zgłoszenia reklamacji.

Z.Dopuszcza się składanie oferl na preparaty w innych opakowaniach jednostkowych, wówczas
obowiązuje przeltczenie ilości preparatu do wartości sumarycznej podanej przęz
Zamawtalącego.

3.Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadac minimum 6- miesięczny termin wazności
|lcząc od dnia dostawy. ZamawtĄący dopuszcza termin ważności przedmiotu zamówienia
krótszy tylko w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawtającego.

4. Oznakowanie dostarczonych preparatów (ulotki informacyjne, etykiety - oryginalne) muszą
być sporządzone w języku polskim.

5. W okresie trwania umowy Wykonawcamoże zaproponować lek zastępczy, w przypadku
braku zamawlanęgo preparatu (wymienionego w załączntku nr 1 - do formularza
ofertowego, będącym integralną częścią umowy), z zasttzężęniem, że lek zastępczy jest

rozwtązanlem opcjonalnym i ma na celu zapewnienie Zamawtającemu ciągłości dostaw lekow
niezbędnych do leczenia mieszkańców, a Wykonawcy osiągnięcie spodziewanego zysku
z tytułu realtzacjt umowy, także w przypadku wycofania danego preparatu z rynku
lub wstrzymania jego produkcji, W wyniku zaistniałej sytuacji, o ktorej mowa powyzej,
Wykonawca zaoferuje lek zamienny po cenie rynkowej. Jezeli zaoferowana cena preparatu

zastępczego przewyzsza aenę leku ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
rezygnaclt z zakupu leku zastępczęgo.

6, Zamawiający zastrzega sobie mozliwośc w czasie trwania umowy zmniejszenia lub
zwiększenia zakupu rodzaju leków w za|eżności od potrzeb mieszkańców DPS. Wykonawcy
nie przysługują zadne roszc.zęn:ra wobec Zamawlającęgo z tego tltułu.

7JężeIt w trakcie realizacji umowy zajdzie koniecznośó- po stronie Zamawtającego -
zamówienia produktu leczniczego nie wymienionego w tabeli ofertowej, Wykonawca
zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania uprawnionego pracownika DPS o

przewidywanej cenie takiego produktu i czasie jego dostarczęnla do DPS.

OPIS SPSOBU OBLICZANIA CENY PRZF,Z WYKONAWCĘ



Wykonawca wycenia jedną sztukę (opakowanie) każdej pozycji z osobna, Przy
wypełnianiu tabeli zapytania ofertowego Wykonawca w wycenie lekarstw ujmie wszelkie
koszty zwlązanę z realtzacją zamowienia. Ceny będą zawierać upusty jakie Wykonawca
proponuje Zamawtającemu oraz wszelkie koszty transportu i inne koszty Wykonawcy, Ceny
podane przez Wykonawcę będą obowiązywały przez cały okres na jaki zostanie zawarta

umowa i nie będą podlegily zmianom. Jedyną podstawą do zmlany cen leków jest

zmiana list urzędowych odpłatności za leki, ewentualne zmiany stawki podatku VAT lub

zmiany w przepisach powszechnie obowiązujących dot. zasad odpłatności za lękt i inne
produkty farmaceutyczne.

KRYTERIA OCENY OFERT PR.ZEZ ZAMAWIAJACEGO

Najnźsza cena brutto jako główne kryterium - cena I00oń

Sposob obliczania ceny:
Ceny całkowite podane w ofeftach zostaną przeltczone na punkty według następującego
WZoru:

Najnizsza cena oferowana brutto
Cena : x 100%

Cena badanej oferly brutto

gdzie
l00% - procentowę znaQzęnre krlterium

O wyborze najkorzystrriejszej oferly zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktow.

Pod uwagę będą brane Itczby zaokrąglone do dwoch miejsc po przecinku.

PRZEWIDYWANY OKRES TRWANIA UMOWY
Umowa zostanie zawarta od dnia podpisania umowy do dnia 31.I2.20I9r.

oferta powinna zawierać następuiące dokumenty:
1.Druk - formularz ofefty,
ż.Załączntk nr 1.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej-Załącznlk nr 2.

wszelkich informacii udzielaia:
o w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunęr1 - Inspektor ds. zam. publicznych - tel,

77146|-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strazacka 8,

47 -100 Strzelce Op. email: przetargi(Ł]clps.strzelceop.pl
. w sprawie przedmiotu zamówienia:

- DPS Strzelce Op.- Teresa Słonina -kierownik Domu - tel. 77 1461-34-80 wew. 4ż4
- DPS Filia Szymiszow , Anna Migoń-Wirska - kierownik Domu

telt.77146ż-38-45 wew. 21, budynek DPS Filia Szymiszow, ul. Strzelecka 2,

47-100 Szymiszów,
-DPS Filia Leśnica - Lucyna Cisińska - kierownik Domu tęL. 771463-98-30 wew. 55

budynek DPS Filia Leśnica, ul, Szpitalna 20, 4]-I50 Leśnica.

Termin składania ofert upĘwa z dniem 05.02.2019r. do godz. 15.00



Ofeńy należy złożyc w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strazacka 8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.

załaczniki dotyczace przedmiotu zamówienia:
1.Druk - fórmularz ofeńowy
ż,Zńączntk nr 1.

3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

Otrzymują:
1, x strona intęrnętowa
2. x tablica ogłoszeń
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