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Dębica, dn. 24.11.2020   r.

Dom   Pomocy   Społecznej   im.   Świętego   Ojca   Pio   w   Dębicy   zaprasza   chętnych
Wykonawców do złożenia oferty na:

„DOSTAWĘ  PIECZYWA, CIASTEK i BUŁEK DROŻDŻOWYCH DLA  DOMU
POMOCY  SPOŁECZNEJ" w okresie 02.01.2021 r.  -31.12.2021 r.

1) Opis przedmiotu zamówienia :
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie: zapytania
o cenę art. 69 -73,  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.
U. z 2019 poz.1843) o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych.
Przedmiot    niniejszego    zamówienia    stanowi    dostawa    pieczywa,    ciastek    i    bułek
drożdżowych w dwóch pakietach:
1.    Część pierwsza:

-pieczywo
2.    Część druga:

- ciastka i bulki drożdżowe
Zamówienie obejmuje  sprzedaż wraz z dostarczeniem   przez  Wykonawcę  własnym

transportem asoftymentu do  siedziby Zamawiającego, po uprzednim zamówieniu.  Koszt
transportu dostarczanej dostawy ponosi Wykonawca.

Zamawiający  dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych,  Wykonawcy mogą
ubiegać się o każdą część zamówienia (każda część będzie rozpatrywana oddzielnie).

2) Wymagany termin rea]izacji zamówienia : 02.01.2021 r.  -31.12.2021 r.
3) Przygotowanie    ofeiqr:    Wykonawca    zamówienia    winien    przedłożyć    ofertę    wg

załączonego  do   zaproszenia  fomularza  oferty  (załącznik  nr   1).   Wykonawca  winien
w Ofercie podać cenę łączną brutto za przedmiot zamówienia i zobowiązany jest wypełnić
w sposób szczegółowy Zalączniki: Nr 2A, 28  do SIWZ.

4) Warunki  p]atności:  przelewem  do  21  dni  od  dnia wystawienia  faktury na  dostawy
przedmiotu zamówienia

5) Skladanie ofert:  osobiście lub drogą pocztową albo przez kuriera w zamkniętej  kopercie
w  sekretariacie  Domu  Pomocy  Społecznej  z  siedzibą:  39-200  Dębica,  ul.  23  Sierpnia  3
wnieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  07.12.2020  r.  do  godz.  09:30  z  dopiskiem  na
kopercie: jak w części  11 pkt. 5 SIWZ

6)  Wybór  najkorzystniejszej  oferiy  cenowej  nastąpi  w  dniu  07.12.2020  r.  o  godz.  09:45.
Oferent z najkorzystriejszą ceną otrzyma zlecenie wykonania dostawy.

Bliższe informacie dot zamówienia może uzvskać:

W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z Panem Skawiński Stanisław
tel.  14 6809 -712 lub Panem Markiem Zbarazą -   tel.   14 6809-712   w godz. od 73° -14°° od
poniedziałku do pi#

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