
Zaproszenie

Strzelce Op., dnia 08.01,2020r,

do składania ofert

Dom pomocy społecznej w strzelcach op. z filią w szymiszowie i filią w Leśnicy

ul. Strażacka 8, 4]_!O0 Strzelce op. w imieniu ktoiego działa Dyrektor DpS pani Jolanta

osuch zaptasza do złożenia ofert na rea|izację zadańa, którego wartość nie ptzewacza

wyrażonej w ńotych równowartości_ kwoty 30 000euro, wyłączonej Ze stosowania

przepisów ustawy ł iniu 29 stycznia iooąr. (ts,Dz,IJ z ż0I9r, poz, 1843) Prawo zamówień

publicznych, zgodnie z art" 4 ust, 8,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mrożonek dla Domu pomocy

w Strzelcach op. " nrią i Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul, Strażacka 8,

przedmiotęm umowy jest sukcesywna dostawa mrożonek dla Domu pomocy społecznej

w Strzelcach Op. z ftiią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul, Strażacka 8 na zasadach:,

1) Dostawc u ,oaońĘ"jl ,ię dostarczyó sukces}wnie mrożonki co najmniej trzy razy

w miesiącu własnym transportem r ń 
^swój ^koszt, 

do magazynu w budynku DpS Filia

Szymiszów u1. Stizelecka b w godz. 800_ 1400, poiazdy do przewozu żyrłności muszą

spełniać wymagania określone w Rorporządzenfu Ministra Zdrowia z dnia l9,12,żOOżr,

(Dz. U. żIDau poi. tll1w sprawie w|magań sanitarnych dotyczących środków transportu

żywności,
2) asortyment zamawianej dostawy będzieuzgadniany sukcesywnie telefonicznie co najmniej

na dwa dni przed dostawą,

3) dostawca wydaje dostarczane mrożoŃi przedstawicielowi odbiorcy, który je przelicza,

sprawdza jakośó, i.ńin przydatności do spoży cia oraz,zgodność z zamowieniem,

4) dostawca gwarantuje speinie wymagal}e nofmy jakościowe oraz dostarczyć

asortyment w stanie świezym i w poizątkowym okresie gwarancji, odpowiednio

oznakowany,
5)dostarczonytowar powinien być nierozmrożony, pakowany w folię, mieóco najmniej

półro"rny okres gwarancji,liczony od dnia dostarczenia do odbiorcy,

6) dostarczone odbiorcy w ramach niniejszego zamówienia mrożoŃi muszą być

pi.r*r".go gatunku, wolne od wad i uszkodzeń,

7) dostawc a zapewnia dobrą jakość asortymentu obejmującą min, braki uszkodzeń,

rozerwanych folii,
8)dostawca gwarantujeniezmienną cenę przedmiotu zamówieniaw okresie obowiązywania

BI3}Ti"r.a dopuszcz a zmianę waruŃów realizacji umowy jedynie w zakresie zmiany

ilości dostu* - foprr., it zmniejszenia, bądż ŹwiększeniaqoszazęgÓlnYch rodzajów

mrożonek przy uwzględnieniu bieżących potrzeb odbiorcy:

a) w przypadku zwiększenia' ilosci asortymentu do ż0% zamówienia, odbiorca

złożydostawcy wkaz asortymentu, orui ilośó tegoź asortymentu, która będzie

objęta zwiększeni.. - ".niuna 
warunków dochodzi do skutku w wYPadku, gdY

dostawca w terminie do pięciu dni potwierdzi dostawę zwiększonej ilości

asortymentu po cenach określonych w umowie,



b) w przypadku konieczności zmniejszenia ilości asortymentu, odbiorca ńoży

dostawcy vłykaz asortymentu oru, ilość tego asortymentu, która będzie objęta

zmniejszeniem w terminie co najmniej awoch dni przedplanowanym terminem

dostawy.

l0)fakturybędąwystawianesukcesywniepokaŻdorazowejdostawie.

Z,ZaŁącznik nr 1.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji

o działahÓści gospodarczej-zńączn7k nr 2,

i. ńiUoZve .i.a"ą referalcję na roczną dostawę mrożonek o

tSbOOzł brutto , załącznik nr 3,

ra:
,r"o*y do dnia 3l.trż,20żOr,

iotu

i informacji

wartości co najmniej

;riffi oru - Teres1 1:1,1. 
-'1,1x*,::, d:;_T: publicznych

|rii'łi,łuft;:iffi";];ó' budynek DpS Strzelce oP., ul. StraŻacka 8'

47-100 Strzelce Op. email: przetargi@dps,strzelceop,p1.t/-tUV gllzvlvv _

w sprawie przedmiotu ,u-O*i*i" : ł'::tŁ tld5::|i^: di:l"lT:;5:,#,ł,**,"'iłiiZż:;ań";'"*. 
zs budynek Dps Fili; Szymiszów, ul. Strzelecka 2

47-100 Szymiszów

Termin składania ofert upływa z dniem 13.01.2020r. do godz, 15,00

oferty na|eży złożyó w sekretariacie ńps w Strzelcach op, u1, Strażacka 8 osobiście,

pocńą, faxem lub pocźą elektroniczną,

Za
l.Druk - formularz ofertowy
2" Zńącznik nr 1

3. Projekt umowy.
4. Kliuzula informacyj na o przetwarzaniu danych,

Ohzymują:
l. x strona internetowa
2. x tablica ogłoszeń

c

momentu podpisania

Oferta po\y!4n
l.Druk - formularz oferty,


