DOM DZIECKA NR 1
91-224 Łódź ul. Aleksandrowska 123
tel./fax 652-84-75 tel. 652-83-84 e-mail 1dd@wp.pl

ZP-2/2019

Łódź, dnia 21.11.2019 rok
ZAPYTANIE OFERTOWE

na sukcesywne dostawy mleka i przetworów mlecznych
do Domu Dziecka Nr 1 w Łodzi w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku .
I.

Zamawiający : Dom Dziecka Nr 1 Łódź 91-224 ul. Aleksandrowska 123
zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na
sukcesywne dostawy mleka i przetworów mlecznych w okresie od 01.01.2020 roku
do 31.12.2020 roku , której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości 30 000 Euro , wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy dnia
29 stycznia 2004 r .( Dz. U. z 2013 , poz. 907 z póź. zm. Prawo zamówień
publicznych , zgodnie z art.4 pkt 8 ze zmianą ( Ustawa z dnia 14.03.2014 r. o zmianie
ustawy – prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U.2014
poz. 423 ) , Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.( Dz. U. Nr 157
poz.1240 ) oraz przepisów ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964
( Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93) .

II.

Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia :
1. Przedmiotem zamówienia są : Sukcesywne dostawy mleka i przetworów
mlecznych do Domu Dziecka Nr 1 w Łodzi ul. Aleksandrowska 123
w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku .
2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia , asortyment i szacunkowe ilości
opisano w formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2 ) .
Zamawiający informuje jednocześnie , iż podane w załączniku nr 2 ilości mleka
i przetworów mlecznych są ilościami przybliżonymi .
Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia wielkości
dostaw z powodu zmieniającej się ilości osób, korzystających z wyżywienia
w Domu Dziecka Nr 1 w Łodzi ( Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku art 95
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ) Ostateczna wartość będzie
wynikać z rzeczywiście wykonanych dostaw, potwierdzonych przez
Zamawiającego. Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia z tego tytułu .
3. Nazwa i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień publicznych ( CPV)
– 15500000-3 produkty mleczarskie .
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4. Wykonawca , zobowiązuje się do dostarczenia mleka i przetworów mlecznych
transportem własnym spełniającym wymogi HCCP i na własny koszt do magazynu
odbiorcy , pięć razy w tygodniu do godziny 05:15 , w asortymencie , ilościach
uzgodnionych wcześniej z osobą upoważnioną oraz cenach , określonych
w formularzu asortymentowo – cenowym .
W przypadku gdy dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy , każdorazowo
wielkość następnej dostawy będzie uzgodniona pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą . Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za kontakty w/s
codziennych dostaw , będzie samodzielny referent Lidia Stępień .
5. ______________________________________________________________
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania artykułów żywnościowych do
magazynów Zamawiającego po uprzednim telefonicznym lub pisemnym
zamówieniu złożonym z jednodniowym wyprzedzeniem przez pracowników
Zamawiającego.
6. ______________________________________________________________
Dostarczane produkty winny spełniać wymagania określone w obowiązujących
przepisach prawa dotyczących produkcji i obrotu żywności, a w szczególności:
Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
7. ______________________________________________________________
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu artykułów
żywnościowych dobrej jakości, w opakowaniach dopuszczonych do
przechowywania i transportu żywności z uwzględnieniem rodzaju dostarczanych
artykułów, w początkowym terminie przydatności do spożycia.
Wyroby te powinny być bez uszkodzeń mechanicznych , bez śladów pleśni
i obcych zapachów .
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do magazynu , żądania wymiany
lub reklamacji dostawy w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniej jakości lub
świeżości mleka i przetworów mlecznych .
9. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonanie dostawy ,
będącej sumą kwot wynikających z przemnożenia ilości rzeczywiście
dostarczonych , przez ceny jednostkowe określone przez wykonawcę
w formularzu ofertowym .
10. Ceny mleka i przetworów mlecznych określone w formularzu cenowym , nie będą
ulegały zmianom w okresie trwania umowy z zastrzeżeniem , w przypadku
ustawowej zmiany stawek podatku ( VAT ) .
11. Płatność za każdą dostawę , realizowana będzie przez Zamawiającego w formie
przelewu na konto Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni , od dnia
otrzymania i przyjęcia do realizacji faktury VAT.
III.

Termin realizacji zamówienia : 12 miesięcy
od 01.01.2020 roku do 31.12.2020roku .
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Miejsce i termin złożenia oferty :
Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia 10 grudnia 2019 roku do
godziny 10:00 w sekretariacie Domu Dziecka Nr 1 w Łodzi ul. Aleksandrowska 123 .
Na kopercie należy umieścić napis – OFERTA „ Zapytanie ofertowe –
Sukcesywne dostawy mleka i przetworów mlecznych do Domu Dziecka Nr 1 w Łodzi” .
Ocena ofert odbędzie się w dniu : 10 grudnia 2019 roku przed godziną 10 : 10.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane . Oferent może przed terminem do
składania ofert , zmienić lub wycofać ofertę . W toku badania i oceny ofert
Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .
Po wyborze najkorzystniejszej oferty , Zamawiający prześle Wykonawcom wynik
postępowania listownie ( pocztą ) oraz faksem .

IV.

V.

Kryterium oceny ofert : cena – 100%

VI.

Termin związania ofertą : 30 dni .

VII.

Osoba do kontaktów ze strony Domu Dziecka Nr 1 w Łodzi : Lidia Stępień –
samodzielny referent telefon 42 652 – 84 – 75 w. 15

VIII. Sposób obliczania ceny : cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia .
Cena oferty to cena brutto za całość zamówienia , obliczona zgodnie z art. 3 ust 1
pkt. 1 Ustawy o cenach z dnia 05 lipca 2001 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz.385 ) .
Podana w formularzu cenowym- cena brutto jest ceną , którą Zamawiający zapłaci
Wykonawcy za zamówiony przedmiot zamówienia .
Cena musi być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku .
Zamawiający prosi Wykonawców o wyliczenie cen w sposób podany w formularzu
cenowym tj. szacowaną ilość sztuk mnożymy przez cenę jednostkową brutto .
Suma poszczególnych kwot brutto z pozycji formularza cenowego będzie ceną brutto
w/w zamówienia .
IX.

Termin płatności : do 30 dni od dnia otrzymania faktury

X.

Treść zapytania ofertowego wraz załącznikami

Załączniki do zapytania ofertowego :
1. Druk oferty
2. Formularz asortymentowo – cenowy
3. Wzór umowy

-

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
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Dokumenty jakie powinien złożyć Wykonawca :
1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub wypis z KRS –
stosownie do formy prowadzonej działalności – w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej.
2. Wypełniony druk oferty.
3. Wypełniony formularz asortymentowo – cenowy.
4. Parafowany wzór umowy .

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

4

