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Strzelce Op., dnia 16.01.2020r.

DPS.IL7.ZP.22.2020
Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznęj w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w LeŚnicY

ul.Strażacka8,47-100Strzelce Op.* imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta

osuch zaptasza do złożenia ofert na realizację zadania, ktorego wartośĆ nie prze|łacza

wyrazonej w złotych równowaftości kwoty 30 000euro, vłyłączonej ze stosowania

pizepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj.Dz.I] z 20I9r. poz. 1843) Prawo zamówień

publicznych, zgodnie z art.4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spoĄrwcrych
i makaronu dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Srymiszowie
i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8.
przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i makaronu

dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią
w Leśnicy ul. Strażacka 8 na zasadach:

zalącznik nr 1 - artyku}v spohrwcze

") 
Do-t"*.a zobowiązuje się dostarczyć sukcesywnie artykuły spozywcze własnym

transportem i na swój koszt, do magazynu w budynku DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2

w godz. 3o0- 14oo. Pojazdy do przewoztl żywności muszą spełniać wymagania określone

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.I2.200żr.(Dz.U.2Il2003poz.I79zPożn.
zm. ) w sprawie wymagań sanitamych dotyczących środków transportu żywnoŚci.

b) dostawy artykułów spożywczych odbywaó się będą co najmniej trzy razy w miesiącu,

c) asortyment zamawianej dostawy będzie uzgadniany sukcesywnie telefonicznie co najmniej

na dwa dni przed dostawą,
d) dostawy na niedzielę lub święto powinny następować w dniu poprzedzającym

niedzielę lub święto,
e)dostarczany sukcesywnie przedmiot zamówienia musi mieć aktualną w dniu dostawy

co najmniej 6 miesięczną gwarancję do spożycia (data przydatności do spożycia),

f)dostawca wydaje dostarczane artykuły spożywcze przedstawicielowi odbiorcy, który je

prze|icza, sprawdza jakość i świezość oruzzgodnośó zzarnówieniem,
g)dostawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania
umowy,
h)odbiorca zastrzega sobie mozliwośó nie zręalizowania umowy w całości,
i)dostawca gwarantuje spełnić wymagane nonny jakościowe oraz dostarczyÓ artykuły
spożywcze w początkowym okresie gwarancji. Wszystkie zamawiane artykuły na dany

dzien muszą byó dostarczone w stanie świeżym, nie kruszące się, objawów
pleśnienia, psucia i zawilgocenia, odpowiednio oznakowane.
j) fakturowanie odbywać się będzie fakturami częściowymi dostarczanymi po każdorazowej
dostawie.
k) odbiorca zastrzega sobie prawo możliwości niewykorzystania ilości objętej rrmową oraz

możliwości zmiany wybranych pozycji w ramach niewykorzystanego asortymentu objętego

umową i wartością umowy, powiadamianie o zmianie asortymentu następować będzie
telefonicznie (za pisemnym potwierdzeniem ), DPS złozy dostawcy Wkaz asortymentu

oraz ilość tego asortymentu, hJórabędzie objęta zmniejszeniem i zwiększeniem w terminie

co najmniej dwoch dni przed planowanym terminem dostawy.



l)odbiorca dopuszcza zmianę warunków realizacji umowy jedynie w zakresię zmiany

ilości dostaw _ prprł", ,"l, zmniejszenia, aiaz zwiększeniaposzczęgolnych rodzajów

artykułow spozywcz} ch przy uwz,ględnieniu bieżących potrzeb odbiorcy:

1) w przypadku i*ięio*ia ińsci asortymentu- ao żo"l" zamówienia, odbiorca złoży

dostawcy 
' wykaz asortymentu, oraz ilość tegoż asortymentu, która będzie objęta

zwiększeniem _ zmiana'warunków dochodzi do skutku w wypadku, gdy dostawca w

terminie do pięciu dni potwierdzi dostawę zwiększonej ilości asortymentu po cenach

określonych w umowie.
2) w przypadku konieczności zmniejszenia ilości asortymentu, odbiorca złoży dostawcy

wykaz asortymentu oraz ilośó tego asortymentu, która będzie objęta zmniejszeniem w

terminie co najmniej dwoch dni przed planowanym terminem dostawy,

załacznik nr 2-makaro4
@ę dostarczvć sukryslvli"9 makaron własnYm transPortem

i na swój koszt, aĆ ńugury,nu * buóyŃu DpS Filia Szymiszów, u1, Strzelecka 2

;;;;. ÓrÓ_"i4'ÓÓ. pojazdy do przewozu zywności muszą spełniać wymagania określone

w Rozporządzeniu trłiniŚtru Zdrowia z dnia I9,Iż,2002r,(Dz,IJ,żID\O3poz,l79z
pózn.zm.) w rpru*i. 

-*}rnagań 
sanitarnych doĘczący.ch środków transportu żywności,

|;Oortu*} .ukurorr., odbywać się będą raz vł.miesiącu,

c) asortymerrt,urnu*iurrej óostawy tęali. uzgadniany .uk...Y*rrie telefonicznie co najmniej

na dwa dni przed dostawą,
d) dostawy na niedzielę lub święto powinny następować w dniu poprzedzającym niedzielę

lub święto,
e)dostawca wydaje dostarczany makaron przedstawicielowi odbiorcy, który go przelicza,

spra*d"a ; atóse i ś*i.zośó oraz zgo dnośó z zamowieniem,

f;dostawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania

umowy, ^^t^!^,
g)odbiorca zasttzega sobię możliwośó nie zręa|izowania umowy w całości,

h)dostawca gwarantuje spełnió Wymagane nofiny jakościowe oraz dostarczyó makaron w

|o.rątr.o*yń okresie gwarancji. Zamłvliany makaron na dany dzień musi być dostarczony

nie kruszący się, bez grudek mąki i ,oii, ob3u*ów pleśnienia, psucia i zawilgocenia,

odpowiednio oznakowany.
i) fakturowanie odbywać się będzie fakturami częściowymi dostarczanymi po każdorazowej

dostawie.
j)odbiorca zastrzega sobie prawo mozliwości niewykorzystania ilości objętej umową oraz

możliwośc i zmiały wybranych pozycji w ramach niewykorzystanego asortymentu objet9qo

umową i wartośłą ,,-o*y, po*iuÓ-i*i. o zmianie asortymentu następować będzie

telefonicznie ( za pis".nyń'potwierdzeniem ), DpS złoży dostawcy, Wkaz asortymentu

oraz ilość t.go uroii}-.ń, ńora będzie objęia zmniejszeniem i zwiększeniem w terminie

co najmniej twoch dni przed planowanym terminem dostawy.

k)odbiorca dopuszcza zmianę warunków realizacji umowy jedynie w zakresie zmiany

ilości dostaw _poprr., ich zmniej szenia, bądż zwiększenia poszczęgólnych rodzajów

makaronu przy lJwzględnieniu biezących potrzeb odbiorcy:

l)w przypadku zwiększenia ilości 
-asońymentu 

do 20% zamówienia, odbiorca ńoży

dostawcy wykaz asortymentu, oraz ilość tegoż asortymentu, która będzie objęta

zwiększeniem _ zmiana waruŃów dochodzi do skutku w wypadku, gdY dostawca w

terminie do pięciu dni potwierdzi dostawę zwiększonej ilości asoĘmentu po cenach

określonych w umowie.



2)w przypadku konieczności zmniejszenia ilości asortymentu, odbiorca zJoży dostawcy
wykaz asortymentv otaz ilość tego asortymentu, która będzie objęta zmniejszeniem w
terminie co najmniej dwóch dni przed planowanym terminem dostawy.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 3I.I2.2020r.

Kryterium ocenv ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać następuiace dokumenty:
1.Druk - formularz oferty,
Z.Zarnawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, obejmujących jedną lub dwie
części zadania -załącznik nr 1 lub załączntk w ż.
3.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej * zńącznik nr 3.

4"Przedłożyć jedną referencję na roazną dostawę artykułów spożywczych o wartości
co najmniej 50.000zł brutto (dotyczy załącznika nr 1) - zŃącznik rtr 4.

wszelkich informacii udzielaia:
. w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert -St. inspektor ds. zam. publicznych

-tel.771461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strazacka 8,

47-I00 Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop,pl
. w sprawie przedmiotu zamówienia - Jolanta Fijałkowska - dietetyk-magazynier

tęl. 77l46ż-38-45 wew. 25 budynek DPS Filia Szymiszów, ul" Strzelęcka ż
47-I00 Szymiszów

Termin składania ofert upływa z dniem 21.01.2020r. do godz. 15"00
Oferty na|eży złożyc w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocźą elektroniczną.

załączniki dotyczace przedmiotu zamówienia:
l,Druk - formularz ofertowy.
2.Zamawiający dopuszcza składanie ofęrt częściowych, obejmujących
części zadania - zŃącznik nr 1 lub załącznik nr 2.
3. Projekt umowy.
4, Klauzula info rmac yj na o przetw at zanhl danych.

jedną lub dwie

Otrzymują:
1. x adresat
ż. x ala
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