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Załącznik nr 2 do Regulaminu
udzielania przez DPS .,Pogodna Jesień"
w Jeleniej Górze
zamówień, któryoh rvartość szacunkorva
nie przekracza ł.yrdżonęjw złotych polskich
rórł,nowartości krvotv 30 000 euro.

l/ POi\łOCY SPOŁECZNEJ
,,FCGCD,ĄJA JESiEN"

58 :6C .]elorrl: Gora, u|, Leśna 3
tel 75-75-520-38 lub 75-755-69-86
(pieczeć Zamawiającego)

Zapytanie ofertowe

1.

Dom Pomocy Społecznej ,,Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze zaprasza f,rrmy
do złożeniaoferty cenowej. ktorej przedmiotem zamówienia jest:

ż.

Ofertę należy złożycw terminie: do dnia

0l

czerwca ż022 r. do godziny 10:00.

(liczy się data wpływu kompletu dokumentów do Zamawiającego).
Oferty złożonępo wyznaczonym terminie nie będą rozpatlywanę.
J.

a

Usługa realizowana będzie na podstawie podpisanej Umowy.

4.

IloŚĆ zamawianych produktow będzie wynikać
Zamawtającego.

§

Termin r eallzacji zamówienia:

z

bieżącego zapotrzebowania

dostawy realizowane będą od 01.07.2022 r. - 31.01.2023 r.

zamawiający zaśwtadcza, że będzie realizować płatnościza faktury

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,tzw. split payment.
6.

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

],

Kryterium oceny of-ert: l00 % ceny.
Ofertę należy dostarczyć osobiściedo DPS ,.PJ" w Jeleniej Górze, ul. Leśna3,
pokój nr 3 lub wysłać przęz Pocztę Polską lub firmę kurierską w zamkniętej
kopercie wTazz podaniem nazry i adresu of'erenta oraz z dopiskiem:
OFERTA: " Dostawa artykułów ż}rvnościowychdo Domu Pomocy Społecznej
"Pogodna Jesień" ul. Leśna3 w Jelenie j Górze'',,
bądŹ ptzesłac na e-mail: sekretariat@dpspogodnajesien.pl, wpisując w temacie
OFERTA: l' Dostawa artykułów żyrvnościowychdo Domu Pomocy Spolecznej
"Pogodna Jesień" ul. Leśna3 w Jeleniej Górze''.
Osoba upowazniona do kontaktu z oferentami:

8.

:

9.

Agata Kołodziej, tel.751 75-520-38, wew. 360
l 1; ł-l
GODliA JisliN"
1l§,orZc

i\

iĄlevtska
]

.Ielenia Góra dnia 25.05.2022 r.

(podpis osoby upowaznionej)

UWAGA:
Zamawtający oczekuję,

żę cena końcowa

oferowanych przez Wykonawcę produktów

obejmować będzie:

I)

bezpłatną dostawę zamawlanych produktów w ciągu 24 godzinod daty potwierdzenia

Przyjęcia zamówienia do magazynu Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"
w Jeleniej GÓrze, ul, Leśna3, własnym środkiem transportu lub wynajętym na swój
koszt i ryzyko.

2) bezPłatny rozładunek dostarczonych artykułów spozywczych
Zamawiającego,

3) arlykuły zywnoŚciowe

do

magazynu

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

Załącznikt do zapytania ofertowe go
l. Zńączntk nr 1 - kalkulacja cenowa.
2. Załączntknt 2 - zaparafowany projekt umowy.
3. Zńączntknr 3 - obowiązek informacyjny administratora.
:

