
Dębica, dn. 26.1 1.2a20 r.

Y#ł§Wo ,apro§zeniena nlożenieofert

Dom Pomocy Społecznej im. Swiętego Ojea Pio w Dębicy zapyasza chętnych
Wykonałvców do zlożenia oferty cenowej na:
- warzyw i owoców: w okresie oel2.0l.ż021 do 31.05.202rr. (pakiet 1)
- jabłek: w okresie od 2.01.202l do 3r.05.2021r. (pakiet 2)

1) Opis przedmiotu zarnówienia :

Postępowanie o rrdzielerrie zamówienia ptrbliczrrego prowadzone jest w trybie
rozeznania rynliowego w oparciu wyŁącanie o pisemne zaproszenia do ńożęttia ofert.
Postępowanie o trdzielerrię zarnówienia publicznęgo prowadzone jest bez stosowania
ustawy z drria 29 styczniaż))4 r. Prawo Zarrlowtęń Publicznych (t,|. Dz" |J. z ża18 r" poz.
1986, ż2I5).

Zamówienie obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem ptzęz Wykonawcę własnym
transportenr asortymentu do siedziby Zarnawiającego, po uprzednim zamówieniu. Koszt
transportu clo starczanej do stawy poncl si Wykonawca.

Zamawialący dopu szc za tnożIiwo śc skłaclalria ot'ęrt częściowych, Wykorrawcy tno gą
ubiegać się cl każdą częśc ztnllowienia (każcla częśc będzie rozpatrywana oddzielnie),

2) Wymagany termin realizacji zamówienia :

- dostawa wafzyw i owoców: w okresię od 2.01 .ż02I óo 31.05.2021'r. (pakiet i)
- dostarva jabłek: w okresie od 2.0l .ża2I do 31.05.2021r. (pakiet 2)

3) Przygotowanie oferĘ: Wykonawca zamówienia winien przedłożyć afertęly wg
zdtączonych do zaproszenia formularzy clf'ert odpowiędnio dla Pakietu I (.załącznik nr l,
Pakiet 1) i Pakietu 2 {załącznik nt 2 Pakiet 2) Wykonawca winien w Ofercie podać cenę
łączną bnrtto za przedmiot zamówienia i zabawiązany jest wypełnić w sposób
szczegółowy fonnularze odpowiednio do oferty Pakiefur 1 lub 2.
Porradto Wykorrawca winien złażyc Oświadczenie, żę nię podlega wyklrrczeniu
z postępowania o udzielenie zarnówienia publicznego na podstawie aft. 24 ust. l clraz ust.5
Llstawy Prawo zamór.vień publicznych (załącztllk nr 3) oruz iż spełnia warunki, o ktclrych
mowa rv art. 22 ust. 1 i 1 b ustawy Prawo zamówień publicznych (.zńącznik nr 2).

4) Warunki płatności: przelewem do 21 dni od dnia wystawienia faktury za dostawę
przedmiotu zamówienia,

5) Składanie ofert: osobiścię lub drogą pocztową allro przez krrriera w zamkniętej kopercie
w sekrętariacie Domu Pomocy Społecznej z stedzlbą: 39-20a Dębica, ul. 23 Sierpnia 3

w nieprzekraczalnym terminie do dnia a8,n.20ż0 r. do godz. 10:30 z dopiskiem na
kopercie: ,rDostawa warzyw i owoców dta DPS w Dębicy"

ó) Wybór najkorzystniejszej oferty cenowej nastąpi w dniu a8.P"2020 r. o godz. 10:45.
Oferent z najkorzystniejszą ceną otrzyma zlęcęnie wykonania dostarły na podstawie
umowy o dostawę - projekt umowy stanowi załtlcznik nr 4.

Bliższe informacje dot. zamówierria może uzvskać:

- U za,opatrzeniowca DPS w Dębicy w goclz, ocl 730 - 1400 ocl porrierJziałku do piątku lrrb
teleforriczne pocl numerern |4 68a9 7n
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