Znak sprawy DPS.ZO/4/PB/2019
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczącym zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
ZAMAWIAJĄCY
Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, Brzeziny 1, 73 – 220 Drawno tel. 95 76 81 066,
e-mail: biuro@dpsbrzeziny.pl, NIP: 594 – 10 – 66 – 525
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Sukcesywne dostawy pieczywa, świeżych wyrobów piekarniczych i ciastkarskich do Domu
Pomocy Społecznej w Brzezinach. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu
zamówienia do magazynu spożywczego siedziby Zamawiającego własnym transportem na
własny koszt i ryzyko. Dostawa będzie realizowana od poniedziałku do soboty
w godz. 6.30 – 7.30.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
Kod CPV 15810000-9
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona na formularzu ofertowym
załącznik 1.
2. Oferta jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty stanowiące
integralną część oferty (załączniki) muszą być podpisane.
3. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty muszą być parafowane
przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez
przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu
poprawnego.
KRYTERIUM OCENY OFERT:
1. 100% cena
WYMAGANIA WOBEC DOSTAWCY:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018
r. poz. 1693 z późn.zm) oraz:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Inne wymagania: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi po wykonaniu usługi miesięcznej oraz po
dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
2. Płatność ustala się na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca od otrzymania przez
Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego.
4. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Termin płatności faktury 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.12.2019 r. do godz. 1130 w zaklejonej kopercie
z dopiskiem Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pieczywa,
świeżych wyrobów piekarniczych i ciastkarskich dla Domu Pomocy Społecznej
w Brzezinach w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania
zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości
30 000 euro w siedzibie Zamawiającego w Brzezinach.
Adres do korespondencji Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, 73 – 220 Drawno
Brzeziny 1, w sekretariacie pokój nr 5. Otwarcie ofert 11.12.2019 r. o godz. 1320
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
Pomoc administracyjno – biurowa Iwon Tomczyk tel.: 95 76 81 066
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMÓW:
Nie zwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający podpisze umowę na
dostawę pieczywa, świeżych wyrobów piekarniczych i ciastkarskich, zgodnie ze wzorem
załącznik nr 3
INFORMACJE DODATKOWE:
W przypadku wątpliwości lub złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia
proszę o kontakt e –mail: biuro@dpsbrzeziny.pl

Brzeziny, dnia 29.11.2019 r.

Dyrektor
Łukasz Szczyż
(Kierownik zamawiającego)

Załącznik nr 2

……………………………………..
(nazwa firmy)

............................................................
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

OŚWIADCZENIE

Świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego –
oświadczam, że w/w firma:
1. jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami
ustawowymi;
2. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności będących przedmiotem
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym
i technicznym a także posiada pracowników zdolnych do wykonywania zamówienia;
4. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie na podstawie art. 24 ustawy
o zamówieniach publicznych, ponieważ:
a) w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie miało miejsca
niewykonanie przez naszą firmę zamówienia lub wykonanie go z nienależytą
starannością;
b) wobec firmy nie toczy się postępowanie upadłościowe lub nie została ogłoszona
upadłość;
c) firma nie zalega z uiszczeniem podatków i opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, lub że uzyskała zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu
podatkowego;
d) nie byłem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego, przestępstwa, przekupstwa
albo inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
e) na firmę w ciągu trzech ostatnich lat nie została nałożona kara pieniężna, o której
mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nie uczciwej
konkurencji polegającej na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną;
f) firma złożyła wymagane oświadczenie i spełnia wymagane inne wymagania określone
w ustawie, specyfikacji i istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu lub
zaproszeniu do składania ofert.

................................................
(data)

........................................................
(podpis osoby składającej oświadc zenie)

Załącznik nr 3
Wzór umowy
UMOWA nr ....../ 2019
zawarta w Brzezinach w dniu …………. 2019 roku, zwana w dalszej części „umową”,
pomiędzy
Domem Pomocy Społecznej w Brzezinach w skrócie „DPS”, adres: Dom Pomocy Społecznej
w Brzezinach, Brzeziny 1 73-220 Drawno, zwanym w dalszej części umowy
“Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1.
…………………… - Dyrektora DPS
2.
…………………… - Główną Księgową DPS
a
................................................................................................. z siedzibą w
................................ wpisanym w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
/CEiDG/ pod nr. ..............................., identyfikującym się NIP: ............................, zwanym w
dalszej części umowy “Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
.................................................................................................................................................,
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
pieczywa, świeżych wyrobów piekarniczych i ciastkarskich dla Domu Pomocy Społecznej
w Brzezinach w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro znak:
DPS.ZO/4/PB/2019 i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej.
§1
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Zamawiający
zamawia,
a
Wykonawca
zobowiązuje
się
dostarczyć
.................................. do siedziby Zamawiającego w ilości, asortymencie i cenie
określonej zgodnie z przedłożoną ofertą w załączniku Nr. 1 do umowy, stanowiącym
integralną część umowy.
Dostarczane produkty muszą spełniać wszelkie wymagane normy jakościowe.
W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości dostarczanych produktów
Zamawiający może zażądać dokumentów potwierdzających ich jakość (zaświadczeń
Państwowego Zakładu Higieny itp.) wraz ze wskazaniem producenta.
Każdy z produktów powinien być dostarczony w jego początkowym okresie gwarancji
w oryginalnym opakowaniu.
Wykonawca powinien zachować wymagane przepisami warunki transportu
i przechowywania dostarczanego towaru.
Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego dokumentu
identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument.
Wykonawca użyczy nieodpłatnie pojemniki przy każdorazowej dostawie towaru do
siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy.
Zamawiający może zmniejszyć ilość zamawianego towaru, w związku z tym, że w
trakcie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia może
zmniejszyć się zapotrzebowanie na zamawiane produkty. W takim przypadku

9.

1.
2.
3.

Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych
dostaw i nie będzie on zgłaszać roszczeń, co do realizacji pozostałej części.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia.

§2
Umowa została zawarta na okres od dnia ……….. do dnia ………….. roku.
Dostawa będzie realizowana transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby
Zamawiającego tj. Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.
Dostawa będzie realizowana pieczywo - w drugim dniu od złożenia zamówienia od
poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 11.00.
§3

1.

2.
3.

Zamawiający powiadomi telefonicznie, mailowo lub za pomocą faxu Wykonawcę
o terminie dostawy oraz wskaże zamawiane produkty z podaniem ilości zgodnie ze
złożonym zapotrzebowaniem.
Do składania zamówień i odbioru dostaw ze strony Zamawiającego upoważnione są:
......................................................................................................................................
W przypadku dostawy produktów niespełniających wymagań jakościowych,
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który ma obowiązek
uznania reklamacji, zgłoszonej co do stanu, jakości i ilości dostarczanego towaru i w
tym samym dniu dostarczy produkty o wymaganej jakości i w żądanej ilości.
§4

1.

Wynagrodzenie za dostarczone artykuły spożywcze na cały okres trwania przedmiotu
umowy nie może przekroczyć kwoty brutto …… ...........................zł
(słownie
................................................................................zł) zgodnie z ofertą Wykonawcy
stanowiącą załącznik Nr.1 do umowy.

2.

Zapłata należności następować będzie na rachunek Wykonawcy po przedłożeniu
prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie …… dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku
Zamawiającego.
Zamawiający zapłaci faktury, o których mowa w ust. 2 tylko za produkty przyjęte
przez Zamawiającego, których jakość nie budziła wątpliwości.
W razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie należnych Wykonawcy płatności,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki od wymagalnej kwoty w wysokości odsetek
ustawowych za każdy dzień opóźnienia powyżej wskazanego terminu płatności.
Ceny jednostkowe podane w Załączniku 1 nie ulegną zmianie przez cały okres
obowiązywania umowy.

3.
4.

5.

§5
1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy oraz za szkody powstałe podczas wykonywania umowy.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % ceny
brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.
W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania umowy,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % ceny
brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy .
Z tytułu opóźnienia w dostawie, Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy kary
umownej w wysokości 0,2 % ceny brutto o której mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy
dzień opóźnienia dostawy.
W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dopuszcza się
opóźnienia
w dostawie produktów, które podlegały reklamacji, w terminie, o
którym mowa w § 3 ust. 3, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w
wysokości 0,2 % ceny brutto o której mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień
opóźnienia.
W przypadku trzykrotnego powtórzenia się opóźnienia w dostawach, a także
trzykrotnego dostarczenia produktów niespełniających wymogów jakościowych
Zamawiający będzie miał prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i
żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% ceny brutto , o której mowa w
§ 4 ust. 1 umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania
umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np.:
zaprzestanie produkcji, brak importu do Polski, wprowadzenie nowego asortymentu
w miejsce dotychczas produkowanego), Wykonawca niezwłocznie zaproponuje
Zamawiającemu zamienny produkt o nie gorszych właściwościach niż dotychczas
dostarczany. Cena zamiennego produktu nie może być wyższa od ceny produktu
objętego niniejszą umową.
W sytuacji gdy na rynku obrotu asortymentem stanowiącym przedmiot dostaw, brak
będzie również produktów zamiennych a są produkty, których cena rynkowa w sposób
znaczący jest wyższa od produktu objętego umową (sprzedaż w cenie z umowy
groziłaby powstaniem rażącej straty u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie
poinformuje o tym Zamawiającego, załączając do pisma dokumenty na dowód
istnienia takiej sytuacji, przedstawiając uzasadnienie wystąpienia ewentualnej rażącej
straty po jego stronie.
Zmiana produktów na zasadach, o których mowa w ust. 7 lub ust. 8 jest możliwa
wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu będącego przedmiotem
umowy bądź też niezwłocznie nie dostarczy towaru w sytuacji określonej w § 3 ust. 3
umowy lub nie zaproponuje dostarczania zamiennika w sytuacji, o której mowa w
ust.8 Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu produktu u innego podmiotu.
Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy,
powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca w ramach wzajemnych zobowiązań.
W trakcie obowiązywania umowy, dopuszcza się również w uzasadnionych
wypadkach, zmianę wielkości opakowania dostarczanego przedmiotu zamówienia.
Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (kg,
szt., l) produktów objętych przedmiotową umową. Zmiana może nastąpić po
uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego.
§6

1.
2.

3.

4.

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być zawarte na piśmie pod
rygorem nieważności.
Zamawiający może odstąpić od umowy, także:
- w przypadku trzykrotnego opóźnienia w dostarczeniu asortymentu przekraczającego
termin, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy;
- w przypadku trzykrotnego opóźnienia w dostarczeniu asortymentu wolnego od wad
przekraczającego termin, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy;
- w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji asortymentu, o której mowa w § 3
ust. 3 umowy;
- w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę,
poprzedzonego dwukrotnym, pisemnym wezwaniem do jej należytego wykonywania
– w terminie 30 dni od dnia wystąpienia ww. okoliczności uzasadniających
odstąpienie od umowy.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 90 dni od dnia powzięcia przez
zamawiającego informacji w zakresie:
- upadłości Wykonawcy lub zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości;
- zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub
egzekucji, jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem przez Wykonawcę, które może
utrudnić lub uniemożliwić ewentualne zaspokojenie wierzyciela;
- przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji firmy.
Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze stron pod rygorem
nieważności. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej strony
bądź przesłane listem poleconym za zwrotnym poleceniem odbioru.

§7
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:
.........................................

Wykonawca:
..........................................

Załącznik nr 4
....................................................................
....................................................................
....................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż środek transportu przeznaczony do przewozu artykułów spożywczych jest
zgodny z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi wymaganych dla przewozu żywności.

………………………………
/ data , podpis i pieczęć Wykonawcy/

