
D0 Nł P0 I\/OCY SPOŁECZNEJ
,,FoGaDNA JES/EŃ"

58-560 Jelenia Gór,a, ul, Leśna 3
tel. 75-75-520-3B lub 75-755-89-86

Zalącz,nik nr 2 do Regulanrinu
udzie\ania przez DPS,,Pogodna Jesień"

w Jeleniej Górze
zanlówień, których wartość szacunkowa

nie przekracza wyrażonej rv złot.vch polskich
równowafiości kwotv 30 000 euro,

(pieczęć Zarnawia.jącego)

Zapytanie ofertowe

1, Dom Pomocy Społecznej ,,Pogodna Jesień" w Jeleniej Gorze zaprasza firmy

do złożenia otbrty cenowej, której przedmiotem zamówienia jest:

PAKIET NR 1 - DOSTAWA MIESA I WEDLIN
według specyfikacji asortymentowo-ilościowej

2, Ofertę należy złożyc rv terminie: do dnia 01 czerwca 2Oż2 r. do godziny 10:00.

(Itczy się data wpływu kompletu dokumentów do Zamawiającego).

Oferly złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Usługa realizowanabędzie na podstawie podpisanej Umowy.

4. Ilość zamawianych produktów będzie wynikać z bteżącego zapotrzębowania
Zamawtającego.

5. Termin realizacji zamówienia:

dostawy realizowane będą od 01.07.2022 r. - 31.01.2023 r.

6. Zamawiający zaświadcza, że będzie realizować płatności za faktury
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności ,tzw. split payment.

7. Zapłata za wykonanie przedmiotu oferty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
faktury.

8. Krl,terium oceny ofert: 100 Yo ceny.
9. Ot-ertę należy dostarczyć osobiście do DPS ,,PJ" w Jeleniej Górze, ul. Leśna 3,

Pokoj nr 3 lub wysłać przęz Pocztę Polską lub firmę kurierską w zamkniętej
kopercie wtazz podaniem nazwy i adręsu oferenta oraz zdopiskiem:
OFERTA: " Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Spolecznej
"Pogodna Jesień" ul. Leśna 3 w Jeleniej Górze'',
bądŹ przesłac na e-mail: sekretariat@dpspogodnajesien.pl, wpisując w temacie :

OFERTA: " Dostawa artykułów Ą,rvnościowych do Domu Pomocy Społecznej
"Pogodna Jesień" ul. Leśna 3 w Jeleniej Górze''.

l0. Osoba upoważniona do kontaktu z of'erentami:

Agata Kołodziej, tęI. 7 5 l 7 5-520-38, wew. 360

DYRE KlcR
,l!lItODiłA JESll!l"

Jelenia Góra dnia 25 .05.2022 r.

l)omrr Ponrory !t:l,irl;r,:



UWAGA:
Zamawiający oczekuje, żę cena końcowa oferowanych przez Wykonawcę produktów
obejmować będzie:

I) bezpłatną dostawę zamawianych produktów w ciągu 24 godzinod daty potwierdzenia
przyjęcia zamówienia do magazynu Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"
w Jeleniej GÓrze, ul. Leśna 3, własnym środkiem transportu lub wynajętym na swój
koszt i ryzyko,

2) bezpłatny rozładunek dostarczonych artykułów spożywczych do magazynu
Zamawiającego.

3) artykuły żywnościowe dostarczane będą zgodnie z zasadami HACCP i GHP (Dobrej
Higienicznej Praktyki) oraz w sposób zapewntający utrzymanie ciągu chłodniczego od
Wykonawcy do Zamawiającego, środkiem transportu posiadającym aktualną ksiązkę
kontroli sanitarnej.

Załączniki do zapytania o fertowe go :

1. Załączntk nr 1 - kalkulacja cenowa.
2. Zńączntknr 2 - zaparafowany projekt umowy.
3. Zńączntknr 3 - obowiązek informacyjny administratora.


