Załącznik do zapytania ofertowego nr 1A

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA PUBLICZEGO

o wartości netto poniżej 30 000 EURO

„Dostawy pieczywa ”
CPV 15810000-9

1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM:
Nazwa:

Dom Pomocy Społecznej „Smrek”

Adres:

Zaskale ul. Kardynała Karola Wojtyły 136,
34-424 Szaflary

Numer telefonu:

(0-18) 26 61 260

Numer faksu:

(0-18) 26 61 260

Adres e-mail:

dpssmrek@nowotarski.pl

Strona internetowa:

www.dpssmrek.nowotarski.pl

Godziny pracy obsługi 7:30 – 15:00
biurowej:

Maj 2018r.

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne
Wartość zamówienia publicznego netto niższa od 30 000 EURO
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
ROZDZIAŁ 2. Przedmiot i terminy wykonania zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa wraz z transportem dla Domu
Pomocy Społecznej w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary zgodnie
z załącznikiem nr 1 stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia a także
stanowiącym formularz ofertowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wskazany towar wraz z fakturą do Zamawiającego
codziennie od poniedziałku do soboty do godziny 8:00
3. Szacunkowe ilości produktów podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 1) nie są wiążące dla Zamawiającego w czasie realizacji umowy – rzeczywiste
ilości wynikać będą z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza
zmniejszenie lub zwiększenie dostawy o nie więcej niż 25%.
4. Zamawiający wymaga, aby pieczywo było świeże z nocnego wypieku a pozostały towar
będący przedmiotem dostawy był z minimum 70 % terminem przydatności do spożycia,
przewidzianym dla danego artykułu.
5. Dostarczane produkty posiadać będą niezbędne certyfikaty i atesty wymagane stosownymi
przepisami i normami oraz dokumenty dotyczące badań i dopuszczenia do obrotu, w tym
dokumentację pozwalającą na zidentyfikowanie źródła pochodzenia dostarczonej partii
towaru (producent i kraj pochodzenia), które będą udostępniane na prośbę Zamawiającego.
6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane produkty posiadały nienaruszone
jednostkowe opakowanie, oraz odpowiednie atesty, HDI (handlowe dokumenty
identyfikacyjne), a ponadto produkty przetworzone spełniały normy związane ze
Zintegrowanym Systemem Zarządzania HACCP.
7. Dostawy realizowane będą w ilościach i asortymencie określonym przez Zmawiającego każdorazowo
pisemnie lub telefonicznie przed dostawą.
8. Koszty przewozu, rozładunku, dostarczenia na miejsce wskazane, zabezpieczenia i ubezpieczenia towaru
za czas przewozu ponosi Wykonawca, Zamawiający zapewni odbiór zamówionego towaru w swojej
siedzibie.
9. Rozliczenia mogą być przeprowadzone jedynie w złotych polskich.
10. Zamawiający dopuszcza:
1) zaoferowanie produktów w opakowaniach o innych wielkościach/gramaturze tylko w
przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania towarów objętych umową lub zmiany
wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem uzyskania
zgody przez Zamawiającego,
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii towaru lub jej
części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia
spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami
transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu
przewożących przedmiot umowy. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo dokonania
zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe
z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
11. Termin wykonania zamówienia: od 02 lipca do 31 grudnia 2018r.

ROZDZIAŁ 3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz informacje o dokumentach
potwierdzających ich spełnienie:
Warunkiem udziału w postępowaniu są:
a) przedłożenie w określonym terminie, właściwie sporządzonej oferty zgodnej z tą specyfikacją
wg załącznika nr 1.
b) oświadczenie Dostawcy o spełnieniu przez niego warunków udziału w postępowaniu (według
wzoru stanowiącego zał. nr 3)
ROZDZIAŁ 4. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji na druku
stanowiącym załącznik nr 1.
2. Wykonawca nie powinien zmieniać treści formularzy, które stanowią załączniki do
specyfikacji. Zmiana treści w ofercie wpłynie na jej odrzucenie.
3. Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie i zaklejona z napisem na kopercie
„Oferta na dostawy pieczywa” oraz z podaniem na kopercie nazwy i adresu oferenta
(pieczątka firmy), co ma umożliwić zwrócenie oferty złożonej po terminie składania ofert bez
otwierania.
4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, z podaniem wartości brutto (w tym ceny
jednostkowej) każdego asortymentu towarowego wyszczególnionego w załączniku nr 1.
5. Zaoferowaną cenę za dostawę przedmiotu zamówienia należy traktować jako ostateczną, nie
podlegającą negocjacji lub podwyższeniu. Cena ta będzie obowiązywała w trakcie trwania
umowy.
6. Ogólna cena oferowana winna obejmować wszelkie koszty zakupu i dostawy przedmiotu
zamówienia.
7. Kryterium oceny (wyboru) oferty jest cena, jako produkty powszechnie dostępne na rynku,
mające ustalone standardy jakościowe.
8. W trakcie dostawy nazwy produktów na fakturze muszą być zgodne z ofertą.
ROZDZIAŁ 5. Składanie ofert:
1. Termin składnia ofert: 08 czerwca 2018 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego –
sekretariat.
2. Wybrany dostawca otrzyma zawiadomienie i zaproszenie do podpisania umowy.
ROZDZIAŁ 6. Umowa:
1. Wybrany Wykonawca ma obowiązek zgłosić się w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego w celu podpisania umowy.
2. Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 2, który zawiera wzór
umowy.

Wykaz załączników do specyfikacji zamówienia publicznego:
Zał. nr 1. Druk oferty (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
Zał. nr 2. Wzór umowy.
Zał. nr 3. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

