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DPS.40,ZP ,02.ż020

Strzelce Op., dnia 08.01.2020r.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach op.z filią w Szymiszowie i filią^w Leśnicy ul,

Strażacka 8, 47_100 Strzelce op. w imieniu którego dzińa Dyrektor DPS Pani Jolanta

osuch zaprasza do zŁożenia ofert na realizację zadania, którego wartość nie przewacza

wyrażonej w złoĘch równowańości kwoty- 30 000euro, wyłączonej Ze stosowarria

przepisów ustawy ł aniu 29 stycznta 2004r. (tj.lr. TJ z 20I9r. poz. 1843) prawo zamówiei

pubticznych, zgodnie z art.4 ust, 8,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa piecąnva dla Domu Pomocy

Społecznej w Strzelcach oi. zfilią wśzymiszowie i filią w Leśnicy ul,Strażacka 8,

przedmiotem umowy jest sukcery*nu dosiawa pieczywa dla Domu pomocy Społecznej

w Strzelcach op. ,'itią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul.Strażacka 8 nazasadach"

1)Dostawca zobówiązrąe"się dostarczyć sukcesywnie pieczywo własnym transportem

i na swoj koszt. lo.;-ay do przewozu żywności muszą spełniaó 111_agania 
określone

w Rozpoiządzeniu rrłi"irt u Zdrowia z dnia Ig.Iż.200żr.(Dz.U.2tl2003poz,l79)
w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu Ąwności, Dostawca

zobowiązuje się dostar czyó pieczywo dó oFŚ rita Szymiszów ul. Strzelecka 2 do budyŃu

iug-ynu" - codzienni. -.urro do godz, 600 - 630 u

a) dostawę pieczywa na niedzięlę - dokonać w sobotę,

b) dostawę pr""ry*u nadziefiświąteczny - dokonać w poprzedzEącymte święto dniu

roboczyrn.
c) asortyment zama,wianej dostawy będzie uzgadniany zprzedstawicielem odbiorcY- 

sukcesywnie telefonicznie co najmniej na dwa dni przed dostawą,

d) dostawca zapevłnia dobrą jakość pieczywa,

e) dostawca w}daje dostarczane pieczywo przedstawicielowi odbiorcY, który go

ptzelicza, ,piu*d"u jakość i świeżość orazzgodnośó zzamówieniem,

0 dostawca i*arantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie

g)
h)

obowiązywania umowy,
odbiorca zastrzega sobie mozliwośó nię zreaIizowania umowy w całości,

dostawca gwarantuje spełnić wymagane nofmy jakościowe oraz dostarczyó

pieczywo * po."ątkow}m okresie gwarancji. Wszystkie zarnawianę artykuły na

łurry' dzień muszą bvć dostarczone w stanie świeżym, bęz zaka1ca, bez

ulepszaczy, miękisz suchy, równomiemie zabarwiony, nie kruszący się, bez

gr.r'd.t rnąki i soli, objawów pleśnienia, psucia i zawilgocenia, prodŃowane i

Óostarczane z zacho*aniem wYmogów sanitamo epidemiologicznych i systemu

HAccp. prodŃty dostarczane w opakowaniach muszą posiadaó oznaczenia

producenta, datę produkcji i datę ważności (przydatności do spożycia),

odbiorca zastrzega sobie prawo możliwości niewykorzystania ilości objętej

umową oraz moZliwości zmiany wybranych pozycji w ramach

niewykorzystanego asortymentu objętego umową i wartością umowy,

fakturowanie odbywać się będżie w częściach na koniec miesiąca

D

kalendarzowego.
2)OdbiorcadopuszczaŹmianę waruŃów redrizaĄi umowy jedynie w zakresie zmlaty

itości dostaw _ poprzez ich zmniejszenia, bądź zwiększenia poszczegóInych rodzajów

pieczywa prry u*rględnieniu bieżących potrzeb zamawiającego:

j)



a) w przypadku zwiększenia ilości asortymentu do 20oń zamowienia, odbiorca' 
zŁoŹy dostawcy wykaz asortyment|l, oIaz ilośó tegoż asortymentu, która będzie

objęia zwiększenilm _ zmiana warunków dochodzi do skutku w wypadku, gdY

dostawca w terminie do pięciu dni potwierdzi dostawę zwiększonej iloŚci

żsortymentu po cenach określonych w umowie,

b) w przypadku konieczności zmniejszenia ilości asortymentu, odbiorca ńoŻY' 
doŚtawcy vłykaz asortymentu oraz ilość tego asortymentu, która będzie objęta

zmniejszeniÓ- * terminie co najmniej dwóch dni przedplanowanym terminem

dostawy.

Termin realizacii zamówienia :

Od *o-*t- podpisania umowy do dnia 3LI2,2020r,

Krvterium oceny ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać nastepuiace dokumentv:
l.Druk - formularz oferty,
ż"Załącznik nr 1.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru

działalności gospodarczej.
4, Przędłożyć jedną referencję na roazną
50.000zł brutto.

wszelkich informacii udzielaia:
. * .pr"*i. p.o."a,r.y *yUoru - Teresa Kunert - St" inspektor ds. zam. publicznYch

-teLlltąe1-34_80 wew" 403 budynek DPS Strzelce Op,, ul. Strażacka 8,

47 -IO0 Strzęlce Op. email: przetargi(@,dps,strzelceop,pl

. w sprawie przedmiotu zamówienia - Jolanta Fijałkowska - dietetyk-magazYnier

tęI. 77l462-38-45 wew. 25 budynek DPS Filia Szymiszów, u1" Strzelęcka 2

47ĄOa Szymiszów

Termin składania ofert upływa z dniem 13.01.2020r. do godz. 15.00

oferty należy zŁożyc w sekrótariacie DPS w Strzęlcach Op" ul. Strazacka 8 osobiŚcie,

pacztą, faxęm lub pocztą elektroniczną.

l.Druk - formularz ofeńowy
2. ZŃącznik nr 1

3. Projekt umo\^T.

4, Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

Otrzymują:
1. x strona internetowa
2.x tablicaogłoszeń

lub z centralnej ewidencji i informacji o

dostawę pleczywa o wartości co najmniej
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