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Strzelcę Op., dnia 24.02.202Ir.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op., filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul.
Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Palri Jolanta
Osuch zaprasza do złożenia ofert na realtzację zadania, którego wartość nie przekacza
kwoty 130000 zŁotych netto, wyłączonej zę stosowania przepisów ustawy z dniall
września 20I9r. Prawo zamowrcń publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i preparatów
farmaceutycznych do Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w
Srymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka&, 47-t00 Strzelce Opolskie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i preparatów farmaceutycznych
do Domu Pomocy Społecznej w StrzelcachOp. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul.
Strazacka 8 zgodnie z zńącznikiem nr 1 na zasadach:
1) Wykonawca zobowiązuje się do dostawy leków i preparatow farmaceutycznych do
następujących Domów własnym transportem i na swój koszt:
a) DPS Strzelce Op., ul. Strazacka 8,
b) DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2,
c) DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20.
l.l.Przedmiotem zamówieniajest dostawa leków (zgodnie z zaŁącznikiem nr 1 - do formularza
ofertowego), produkty farmaceutyczne winny spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i
stosowania na terenie Polski określone w ustawie z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne.

1.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczaó Zamawiającemu leki w ilościach zgodnychze
składanymi zamówieniami.

1.3.0ferty z rażąco niską ceną będą odrzucane.

1.4. Asortyment produktów i ich ceny jednostkowe zawarte są w formularzu ofertowym,
będącego załącznikiem do niniejszej umowy.

1.5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania do Zarnawiającego równiez leków
receptowych, płatnych zgodnie z aktttalnym wykazem ustalonym przez Ministra Zdrowia
- Wykonawca będzie odbierał recepty na leki z siedzib Zamawiąącego codziennie od
poniedziałku do soboty w ciągu 24 godzinod momentu powiadomienia, recepty cito - w ciągu
6 godzin. Dostawa zamówionego towaru zostanie zręalizowana do 24 godzin odprzekazania
recept, z zasttzeżeniem, że recepty cito realizowane będą do 10 godzin.

1.6. W razie niedostarczenia partii towaru pIzez Wykonawcę w umówionym terminie lub w
ilości mniejszej niż zamówiona, Zarnawiąący może zżk.upió ten towar od innego podmiotu.,
przy azymnie ma obowipku przyjęciapóźniejszego tej partii towaru od Wykonawcy.
Wykonawca pokrywa rożnicę między ceną jednostkową towaru zakupionego u innego
podmiotu, a ceną jednostkową towaru określoną w zńączniku nr 1 do umowy.

1.7. Wykonawca dostarczatowar w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, które spełniają



wymo gi przęwidziane przepi sami prawa.

1.8. Reklamacje ilościowe, w zakresie zgodności ilości dostawy z zamówieniem lub zgodnoŚci

ilości dostawy z ilościami vłyszczególnionymi w specyfikacji ilościowo-asortymentowej
dołączonej ptzęz Wykonawcę do dostawy, Zanawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie
lub pisemnie w terminie trzech dni roboczych od daty dostawy.

1.9, Reklamacje jakościowe Zamawiający zgłasza Wykonawcy niezwłocznie po stwierdzeniu

wady w formię pisemnej, nie później niZ do upływu terminu ważności reklamowanych leków

1.10.Wykonawca zńatwia reklamacje jakościowe i ilościowe w terminie 7 dni roboczych od

daty zgłoszenia reklamacji.

2.Dopuszcza się składanie ofert na preparaty w innych opakowaniach jednostkowych, wówczas

obowiązuje przeliczenie ilości preparatu do wartości sumarycznej podanej przez

Zanavłiającego.

3.Zaofercwany przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 6- miesięczny termin ważności

Iicząc od dnia dostawy. Zanavłiąący dopuszcza tęrmin ważności przedmiotu zamówienia
krótszy tylko w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim uzyskaniu zgody Zarnawiającego.

4. Oznakowanie dostarczonych preparatów (ulotki informacyjne, etykiety - oryginalne) muszą

być sporządzonę w języku polskim.

5. W okresie trwania umowy Wykonawcamoże zaproponować lek zastępczy, w przypadku

braku zamawianego preparatu (wymienionego w załączniku nr 1 -do formularza ofertowego,

będącym integralną częścią umowy), z zastrzeżęniem, żę lęk zastępczy jest rozwiązarięm
opcjonalnym i ma na celu zapewnienie Zamawiającęmu ciągłości dostaw leków niezbędnych
dó leczenia mieszkńców, aWykonawcy osiągnięcie spodziewanego zysku zt5Ąlńurcalizaqi
umowy, także w przypadku wycofania danego preparatu z rynku lub wstrzymania jego

produkcji. W wyniku zaistnińej sytuacji, o której mowa powyżej, Wykonawca zaoferuje lek

zamienny po cenie rynkowej. Jeżeli zaoferowana cena preparatu zastępczego przewyższa cenę

leku ofertowego,Zarrtawiający zastrzegasobie prawo do rezygnacjizzakupu leku zastępczego.

$,Zamawtający zastrzega sobie możliwość w czasie trwania umowy zmniejszenia lub

zwiększenia zakupu rodzajuleków w zalężności od potrzeb mięszkańców DPS. Wykonawcy
nie przysługulążadne toszczenia wobec Zamawiająaęgo ztego tytułu.

7]eżeli w trakcie realizacji umowy zajdzie konieczność- po stronie Zamawiającego -
zamówienia produktu Ieczniczego nie wymienionego w tabeli ofertowej, Wykonawca
zobowiąany jest do uprzedniego poinformowania uprawnionego pracownika DPS o

przewidywanej cenie takiego produktu i czasie jego dostarczenia do DPS.

OPIS SPSOBU OBLICZANIA CENY PRZEZ WYKONAWCĘ
Wykonawca wycenia jedną sztukę (opakowanie) każdej pozycji z osobna. Ptzy
wypełnianiu tabeli zapytania ofertowego Wykonawca w wycenie lekarstw ujmie wszelkie
koszty związane z realizacją zamówienia. Ceny będą zawierać upusty jakie Wykonawca
proponuje Zamalviającemu oraz wszelkie koszty transportu i irrne koszty Wykonawcy. Ceny
podane pIzez Wykonawcę będą obowiązywały przez cały okres na jaki zostanie za:warta

umowa i nie będą podlegały zmianom. Jedyną podstawą do zmiarty cen leków jest



zmiana list urzędo!\rych odpłatnościza \ęki, ęwentualnę zmiany stawki podatku VAT lub

zmiany w przepisach powszechnie obowipujących dot. zasad odpłatności za leki i inne

produkty farmaceutyczne.

KRYTERIA OCENY OFERT PR'ZF,Z ZAMAWIAJACEGO

Najniższa cena brutto jako główne kryterium - cena 100'ń
Sposób obliczania ceny:
Ciny całkowite podane w ofertach zostaną przeliczone na punkty według następującego

wZoru:
Najniższa cena oferowana brutto

Cęna: x 100%

Cena badanej oferty brutto
gdzie: 100% - procentowe znaczęnie krYerium

o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najv,ryższa liczba uzyskanych puŃtów.
Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

PRZEWIDYWANY OKRES TRWANIA UMOWY
Umowa zostanie zawarta od dnia podpisania umowy do dnia

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

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
gospodarczej - Zńącznik nr 2.

wszelkich informacii udzielaia:

informacji o działalności

. w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - St. inspektor ds. zam. publicznych
_tę|,77l461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8,

47 -I00 Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.pl
. w sprawie przedmiotu zamówienia:

- DPS Strzelce Op.- Teresa Słonina -kierownik Domu -tel.771461-34-80 węw. 424

- DPS Filia Szymiszów -Anna Migoń-Wirska - kierownik Domu tęL.771462-38-45

wew. 21, budynek DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2,47-100 Szymiszów,
-DPS Filia Leśnica - Lucyna Cisińska - kierownik Domu tel.771463-98-30 wew. 55

budynek DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20, 4]-150 Leśnica.

Termin składania ofert upływa z dniem 03.03.2021r. do godz. 15.00

Oferty na\eży złożyó w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiŚcie,
pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertę naleĘ opisaó w następujący sposób: Oferta

nazadaniępn.:,,Sukcesywna dostawa leków i preparatów farmaceutycznych do Domu
Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul.

Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op."

W związku z tym, iz budynek DPS jest zamknięty, 
'* 

prrypudku, gdy Wykonawc abędzie
składał ofertę osobiście, należy zadzwonić domofonem przy drzwiach głównych DPS-u
pracownik otworzy drzwi i odbierze ofertę.

3I.I2.202Ir.



Oferty na\eży ńożyć w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiŚcie,
poaztą, faxem lub pocźą elektroniczną.

załaczniki dotvczace przedmiotu zamówienia:
1.DrŃ - formularz ofertowy
Z.ZaŁącznik nr 1.

3. Projekt umowy.
4. K7avn;ira informacyjna o przetwaruaniu danych.

Otrrymtją:
1. x strona internetowa
2.x tablicaogłoszeń


