Załącztlik nr 2 do Regularninu
udzięlania przez DPS,,Pogodna .Iesień"
w Jeleniej Górze
zamórvięIi, których wartośćszacunkorva
nie przekracza wyruonej w zlotych polskich
rórynorvartości kwotv 30 000 euro.
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Zapytanie ofertowe

1.

Dom Pomocy Społecznej .,Pogodna Jesień" w Jeleniej Gorze zaprasza firmy
do złożenia oferty cenowej, ktorej przedmiotem zamówienia jest:

PAKIET NR

1-

DOSTAWA MIESA I WEDLIN

według specyfi kacj i asortymentowo -ilo ściowej

2.

Ofertę nalęży złożycw tęrminie: do dnia 15 czerwca 2022 t. do godziny 10:00.
(liczy się data wpływu kompletu dokumentów do Zamawiającego).
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3.
4.
j,

Usługa realizowana będzie na podstawie podpisanej Umowy.

I1ośćzamaw:ranych produktow będzie wynikać
Zamawtalącego.

bieżącego zapotrzebowania

Termirr reallzacji zamówienia:
dostawy realizowane będą od 01.07.2022 r.

6.

z

-

31.01.2023 r.

Zamawtający zaśwtadcza, ż9 będzie realizować płatnościza faktury
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw, split payment,

7,

Zapłata za wykonanie przedmiotu oferty nastąpi w ciągu
faktury.

i4 dni od dnia otrzymanta

8.
9.

Kryterium oceny of-ert: 100 % ceny.
Oferlę na|eży dostarczyć osobiściedo DPS.,PJ" w Jeleniej Górze, ul. Leśna3,
pokoj nr 3 lub wysłać przęz Pocztę Polską lub firmę kurierską w zamkniętej
kopercie wTaz z podaniem nazry i adresu oferenta oraz z dopiskiem:
OFERTA: " Dostatva artykułów Ąłvnościowychdo Domu Pomocy Społecznej
"Pogodna Jesień" ul. Leśna3 w Jeleniej Górze",
bądż przesłać na e-mail: sekretariat@dpspogodnajesien.pl, wpisując w temacie
OFERTA: " Dostawa artykułów żyłvnościowychdo Domu Pomocy Społecznej
"Pogodna Jesień" ul. Leśna3 w Jeleniei Górze''.
10. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
:

Agata Kołodziej, tel.751 75-520-38, wew. 360
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UWAGA:
ZamawiającY oczekuje,

że cena końcowa

obejmować będzie:

oferowanych pTzez Wykonawcę produktów

1) bezPłatną dostawę zamawianych produktów w ciągtt24 godzin od daty potwierclzenia
PrzYjęcta 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 spożywczych do
Zamawiającego,

3) artykuły zywnoŚciowe

magazynu

dostarczane będ,ą zgodnie z zasadami HACCp i GHp (Dobrej
Higienicznej Praktyki) oraz w sposób zapewniający utrzymanie ciągu chłodniczego od
WYkonawcY do Zamawiającego, środkiem transpotlu posiadającym aktualną ksiązkę
kontroli sanitarnej.

Załącznlki do zapytania ofertowe go
1. Załącznik nr 1 - kalkulacja cenowa.
2. Załączniknr 2 - zapatafowany projekt umowy.
3. Załącznik nr 3 - obowiązek informacyjny administratora.
:

