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DPS.80.ZP "I0.2020

Strzelcę Op., dnia l3.0l.2020r.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. , filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strazacka 8, 47-100 Strzelee Op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani
Jolanta Osuch zaprasza do złożenia ofert na rcalizację zadartia, którego wartość nie
przehacza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, wyłączonej ze
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Ę.Dz.U z ż0l9r.poz.I843)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jaj kurrych świeĘch średnich
rozmiar M dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z ft|ią w Srymiszowie
i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8.
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa jaj kurzych świezych średnich rozmiar
M dla Domu Pomocy Społeczne.j w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w
Leśnicy ul. Strażacka 8 na zasadach,.

l)Dostawca zobowiązuje się dostarczyó sukcesywnie jaja kurze świeże średnie rozmiar
M co najmniej dwa razy w miesiącu własnym transportem i na swój koszt do magazynu
wbudyŃu oPS Fira Szymiszów ul. Strzelecka ż,w godz.800- I40D.Pojazdy do plzewozu
żywności muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrawia z
dnia l9.tż.2002r. (Dz. U. żIl2003 poz. 179 z póź. zm.) w sprawie wymagań sanitamych
dotyczących środków transportu żywności.
ż) przedstawiciel odbiorcy jest obecny przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub inna
osoba go zastępująca ; odbiór obejmuje liczenie, sprawdzanie stempli i uszkodzeń,
sprawdzenie terminów przydatności do spożycia,
3) dostarczone jaja powinny być świeźe, pakowane w wytłoczkach, mieć co najmniej
tygodniowy okres gwarancji, llczony od dnia dostarczenia do Zamawiającego,
4) dostawca zapewnia dobrą jakość asort;,rnentu obejmującą min. braki uszkodzen,
5) dostawca gwaranĘe niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy.
6)faktury będą wystawiane sukceslłvnie na koniec kazdego miesiąca kalendarzowego.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 3I.1ż.ż020r.

Kryterium oceny ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać nastepuiace dokumenty:
l.Druk - formularz oferty,
2.Zńącznik nr 1.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lń z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej.

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

tęI.71l46I-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-magazyniet

tęl. 77l 462-38-45 wew. 25 budynek DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2
47-I.00 Szymiszów

Termin składania ofert upływa z dniem 17.01,2020r. do godz. 15.00
Oferty należy ńożyó w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocźą elektroniczną.

załaczniki dotyczace przedmiotu zamówienia:
l.Druk - formularz ofertowy
2. Załącznik nr 1

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

Otrzymują:
l. x strona internetowa
2.x tablicaogłoszeń


