
DPS.29.ZP.04.2019

Strzelce Op., dnia 07.0I.2019r.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul, Strażacka 8, 4J-l00 Strzelcę Op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani
Jolanta Osuch zaptasza do złożęnta ofert na realtzację zadanta, ktorego wafiośó nie
ptzekracza wyrażonej w złotych równowańości kwoty 30 000euro, v,ryłączonej ze
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj.Dz.I] z ż0I7r.poz.1579)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z at1', 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa dla Domu Pomocy
Społecznej w Strzelcach Op. z fl|ią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8.

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strazacka 8 na

zasadach:
1)Dostawca zobowtązuje się dostarczyć sukcesywnie pieczywo własnym transpoftem
i na swój koszt. Pojazdy do przewozu zywności muszą spełniać wymagania określone
w Rozporządzenlu Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2002r. (Dz.U,21lż003 poz.179)
w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środkow transportu zywności. Dostawca
zobowiązuje się dostarczyc pieczywo do DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2 do

budynku magazynu - codziennię - rano do godz. 600 - 630 u
a) dostawę pieczywa na niedzielę - dokonać w sobotę,
b) dostawę pieczywa na dzień świąteczny - dokonać w poprzedzającym te święto dniu

roboczym.
c) asortyment zamawianej dostawy będzie uzgadniany z przedstawicielem odbiorcy

sukcesywnie telefonicznie co najmniej na dwa dni przed dostawą,
d) dostawca zapewnia dobrą jakość pieczywa,
e) dostawca wydaje dostarczane pieczywo przedstawicielowi odbiorcy, który go

przelicza, sprawdza jakość i świezość oruz zgodność z zamowieniem,

D dostawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy,

g) odbiorca zastrzega sobie mozliwość nte ztęalizowania umowy w całości,
h) dostawca gwarantuje spełnić wymagane normy jakościowe oTaz dostarczyć

pieczywo w początko\łym okresie gwarancji. Wszystkie zamawiane arlykuły na
dany dzień muszą być dostarczone w stanie świezym, bez zakalca, bez
u|epszaczy, miękisz suchy, równomiernie zabarwiony, nie kruszący się, bez
grudek mąki i soli, objawów pleśnienia, psucia i zawilgocenia, produkowane i
dostarczane z zachowaniem wymogów sanitarno epidemiologicznych i systemu
HACCP. Produkty dostarczane w opakowaniach muszą posiadać oznaczęnia
producenta, datę produkcji i datę ważności (przydatności do spozycia).

i) odbiorca zastrzega sobie prawo mozliwości niewykorzystania ilości objętej
umową oraz mozliwości zmtany wybranych pozycji w ramach
niewykorzystanego asortymentu objętego umową i wartością umowy,

j) fakturowanie odbywaó się będzie w częściach na koniec miesiąca
kalendarzowego.



2) Odbiorca dopuszcza zmlanę warunków realtzacjt umowy jedynie w zakresie zmtany
ilości dostaw - poprzęz tch zmniejszenia, bądż zwiększeniaposzczegolnych rodzajow
pieczywa przy uwzględnieniu bteżących potrzeb zamawiającego:

a) w przypadku zwiększenia ilości asortymentu do 20oń zamówienia, odbiorca' złoży dostawcy wykaz asortyment,g, oraz ilośó tegoz asortymentu, która będzie
objęta zwiększeniem-zmiana warunków dochodzido skutku w wypadku, gdy
dostawca w terminię do pięciu dni potwierdzi dostawę zwiększonej ilości
asortymentu po cenach określonych w umowie.

b) w przypadku konieczności zmniejszenia ilości asortymentu, odbiorca złoży
dostawcy Wkaz asortymentu oraz ilośó tego asofiymentu, która będzie objęta
zmniejszeniem w terminie co najmniej dwóch dni przedplanowanym terminem
dostawy.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 3I.I2.20I9r,

Kryterium oceny ofert: - cena 1007r,

oferta powinna zawierać nastepuiace dokumenty:
l.Druk - formularz oferly,
ż.Załączntk nr 1.

3. Aktualny odpis z właściwego
o działalności gospod arczej.
4. Przędłożyć jedną referencję
50.000zł brutto.

wszelkich informacii udzielaią:
o w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds. zam. publicznych -

tęI.77146I-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8,
47 -I00 Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.pl

. w sprawie przedmiotu zamówienia - Jolanta Fijałkowska - dietetyk-magazynier
tel, 77l462-38-45 wew. 25 budynek DPS Filia Szymiszów, ul, Strzelecka 2
47-I00 Szymiszów

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

na toazną dostawę prcazywa o wartości co najmniej

Termin składania ofert upływa z dniem 11.01.2019r.
Oferty należy złożyc w sekretariacie DPS w Strzelcach
pocztą, faxem lub pocźą elektroniczną.

załączniki dotyczace przedmiotu zamówienia:
i.Druk - fotmularz ofertowv
2. Załączntk nr 1

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

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

do godz. 15.00
Op. ul. Strażacka 8 osobiścię,
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