Kożuchów 18.01.2021 r.

DPS.DAGO.ZO.3602-1/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. INFORMACJE OGÓLNE
Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie ul. Szprotawska 19, 67-120 Kożuchów
e-mail: dpskoz@interia.pl

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Sukcesywna dostawa świeżych warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej
w Kożuchowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego
Zamówienie obejmuje ;
Sukcesywną dostawę świeżych warzyw i owoców.
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna świeżych warzyw i owoców dla Domu
Pomocy Społecznej w Kożuchowie. Dostawa towaru do magazynów w ciągu trzech dni od
złożenia zamówienia od 7°°- 13°°. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do
zamawiającego w początkowym terminie przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości.
2. Ilości podane w załączniku mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie
obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w
zakresie rzeczowym i ilościowym. Zakup każdego asortymentu uzależniony będzie od
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych
brutto za artykuły spożywcze ustalone w ofercie cenowej zał. nr1
3. Dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do
przewozu
żywności
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami.
4. Koszt przewozu oraz zabezpieczenia warzyw i owoców ponosi wykonawca.
Do obowiązków wykonawcy należy wniesienie dostarczonych wyrobów do pomieszczenia
zamawiającego
pełniącego
funkcję
magazynu
żywnościowego.
5. Za warzywa i owoce (w szczególności stan jakościowy) odpowiada wykonawca do czasu
odbioru zamówienia przez zamawiającego.
6.Płatność nastąpi w terminie 14 dni po dostarczeniu w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia oraz prawidłowo wystawioną fakturą VAT.

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE
Wymagane parametry:
Warzywa i owoce nie powinny być zwiędnięte, nadpleśniałe, nadgnite, uszkodzone.
Ziemniaki (preferowane odmiany Satina, Vineta, Denar)winny być dostarczone w workach
a15kg- a´25 kg do magazynu artykułów żywnościowych DPS . Jednorazowa dostawa w
terminie
uzgodnionym
z
zamawiającym
i
ilości
około
300
kg
.
Odmiany jadalne, sortowane, kształtne, owalne o zbliżonym wymiarze 6-10 cm średnicy, w
przekroju o żółtym zabarwieniu,
Cechy dyskwalifikujące
Ziemniaki zwiędnięte, nadgniłe, zzieleniałe, zmarznięte, porośnięte kiełkami, uszkodzone
mechanicznie, ze zmianami biologicznymi.-jedna odmiana przy każdorazowej dostawie.
W przypadku dostarczenie ziemniaków nieodpowiedniej jakości Dostawca zobowiązuje się
do wymiany całej dostawy na własny koszt.
Jabłka powinny być całe co oznacza, że owoce nie mogą mieć żadnych uszkodzeń
powstałych zarówno podczas wzrostu, zbioru, pakowania jak i innych operacji związanych z
przygotowaniem ich do przechowywania lub sprzedaży. Nie dopuszcza się owoców z
objawami zepsucia lub z takimi zmianami, które czynią je niezdatnymi do spożycia. Owoce
powinny być wolne od śladów ziemi, brudu, pozostałości środków ochrony roślin. Owoce
muszą być wolne od uszkodzeń spowodowanych przez owady, bez obcych zapachów i/lub
smaków (dopuszczalne gatunki : Jonagold, Jonagored, Gloster, Idared, Champion, Lobo,
Ligol o średnicy 6- 7,5cm).
II. Termin wykonanie zamówienia
1.Termin wykonania zamówienia do 30.06.2021 r. od dnia podpisania umowy.
2.Miejscem wykonania zamówienia jest Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie.
III. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności ;
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem składania ofert.
2. Formularz oferty
3 Załącznik nr 1
IV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1.Osobą uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami jest :
Joanna Sawicka –tel. 68 459 93 91 od pon. – piątku od 8 –14

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert :
Przesłać na adres zamawiającego, w siedzibie Domu Pomocy Społecznej, drogą elektroniczną
na adres dpskoz@interia.pl (nie jest wymagany podpis elektroniczny) w tytule wiadomości
wpisując: „Oferta – na sukcesywną dostawę świeżych owoców i warzyw dla DPS w
Kożuchowie” Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 25.01.2021 r. do godz. 9:00.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena ofertowa jest ceną, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania
przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc
po przecinku.
VII. Kryteria oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – znaczenie kryterium – 100 %
2. Punkty zostaną obliczone wg wzoru:
najniższa cena brutto spośród badanych ofert
ilość uzyskanych punktów = ---------------------------------------------------------------- x 100
cena brutto badanej oferty
3. Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna liczba
punktów jaką można uzyskać – 100.
4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.
VIII. Składanie ofert dodatkowych.
1.Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert
jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
2.Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
IX. Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu
1.Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2.Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.

X. Podstawa nieudzielenia zamówienia
1.Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.
2.Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
3.W przypadku, o którym mowa w rozdziale VIII, zostały złożone oferty dodatkowe
o takiej samej cenie.
5.Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć.
6.Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
XI. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji zawartych w ofercie.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek
sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie
danych niezgodnych z prawdą.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
4. Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie oferty przesłane na adres mailowy
wskazany w zapytaniu ofertowym.

ZATWIERDZAM
…………………………….

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
Jolanta Szatkowska

