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Dębica, dn.11.05.2020 r.

Zaproszenie na zlożenie ofert

Dom  Pomocy  Spolecznej  im.  Świętego  Ojca  Pio  w  Dębicy  zaprasza  chętnych
Wykonawców do zlożenia oferty cenowej na:
-warzyw i owoców: w okresie od 1.06.2020r. do 30.06.2020r.

1) Opis przedmiotu zamówienia :
Postępowanie   o   udzielenie   zamówienia   publicznego   prowadzone   jest   w   trybie

rozeznania  rynkowego  w  oparciu  wyłącznie  o  pisemne  zaproszenia  do  złożenia  ofert.
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  bez  stosowania
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
1986 ze. zm.) na podst. art. 4 pkt. 8

Zamówienie  obejmuje  sprzedaż wraz  z  dostarczeniem   przez  Wykonawcę  własnym
transportem asoriymentu do siedziby Zamawiającego, po  uprzednim zamówieniu.  Koszt
transportu dostarczanej dostawy ponosi Wykonawca.

2) Wymagany termin realizacji zamówienia :
- dostawa warzyw i owoców: w okresie od 1.06.2020 do 30.06.2020r.

3) Przygotowanie    oferty:    Wykonawca    zamówienia   winien    przedłożyć    ofertę/y.  yg
załączonego do zaproszenia Fomularza ofertowego /zazqcz"ł.* nr J/. Wykonawca winien
w Ofercie podać cenę łączną netto  i brutto  za przedmiot zamówienia i zobowiązany jest
wypełnić w sposób szczegółowy fomularz do ofefty.
Ponadto    Wykonawca    winien   złożyć    Oświadczenie,    że    nie    podlega   vvkluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.  1 pkt 12-23
oraz ust.5   ustaw Prawo zamówień publicznych (zaJqczwi.* J# 3) oraz iż spełnia warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1 i lb ustaw Prawo zamówień publicznych /zozgcznJ.k Hr 2J

4) Warunki  platności:   przelewem  do  21   dni  od  dnia  dostawy  przedmiotu  zamówienia
i otrzymania fktury za dostawę.

5) Skladanie ofert:  osobiście lub drogą pocztową albo przez kuiera w zamkniętej  kopercie
w  sekretariacie  Domu  Pomocy  Społecznej  z  siedzibą:  39-200  Dębica,  ul.  23  Sierpnia  3
wnieprzekraczalnym  teminie  do   dnia  20.05.2020.   do   godz.   09:30   z  dopiskiem  na
kopercie: „Dostawa warzyw i owoców dla DPS w Dębicy".

6)  Otwarcie  oferi nastąpi w dniu 20.05.2020r.  o  godz.  09:45.  9 wyb.orze najkorzystniejszej
oferty    cenowej    Wykonawca    zostanie    zawiadomiony    pisemnie    w   drodze    poczty
elektronicznej.  Oferent z najkorzystniej szą ceną otrzyma zlecenie vvkonania dostaw na
podsta:riLeuio:wyodosta;wę-projektumowystanowizałączniknr4.

Ę±±łsze informacje dot zamówienia może uzvska±i
-       U Administratora   DPS w Dębicy w godz. od 73° -  14°° od poniedziałku do piątku   lub

telefoniczne pod numerem 14 6809 712

Do wiadomości:
1 x adresaci
1 x tablica ogłoszeń przy PORTIERNII  DPS.
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