
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Data zamieszczenie na stronie internetowej: 06.03.2013 r.

Oznaczenie sprawy: DA-G.271.3.1.2013

Nazwa i adres Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”,                             
ul. Knurowska 13, 44-144 Kuźnia Nieborowska;
telefon: +48 32/235-16-30;
fax: +48 32/235-16-30;
e-mail: dps.zameczek@vp.pl

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe w sprawie  zamówienia 
publicznego udzielanego zgodnie z przepisami regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro w 
Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, który 
stanowi załącznik                       do zarządzenia wewnętrznego nr 5/2012 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni 
Nieborowskiej z dnia 24 września 2012 r. w sprawie ustalenia treści i 
wprowadzenia w życie regulaminu (...). 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:Sukcesywna dostawa 
mięsa              i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej 
„Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe wymagania związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia:

1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu 
zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia 
zgodnie                ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego 
wskazanymi w zaproszeniu  do złożenia oferty. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia spełniający wymogi 
określone przepisami ustawy z dnia 25.08.2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności  i żywienia oraz aktów wykonawczych 
do niej.

4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia środkami transportu 
spełniającymi obowiązujące w dniu realizacji wymogi prawne.

5. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa i 
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produktów mi ęsnych z grupy CPV 151 wg poniższego wykazu:
Lp. Nazwa artykułu j.m. Szacowana 

ilość
1. Kurczak cały, świeży kg 635
2. Karczek z kością, świeży kg 105
3. Kości wieprzowe (ze schabu), świeże kg 720
4. Łopatka wieprzowa z kością, bez skóry, 
świeża

kg 581

5. Schab z kością, świeży kg 46
6. Baleron gotowany kg 4
7. Boczek surowy, wędzony bez kości kg 58
8. Kiełbasa szynkowa drobiowa kg 74
9. Kiełbasa szynkowa wieprzowa kanapkowa kg 188

10. Kiełbasa śląska kg 75
11. Kiełbasa toruńska kg 260
12. Kiełbaski drobiowe kg 40
13. Krupniok kg 80
14. Metka surowa wędzona kg 21
15. Mortadela kg 375
16. Parówka gruba wieprzowa kg 289
17. Pasztet drobiowy kg 163
18. Pasztet wieprzowy kg 73
19. Polędwica drobiowa kg 20
20. Salceson kg 83
21. Szynka chlebowa kg 25
22. Szynka w galarecie kg 70
23. Szynka wieprzowa gotowana kg 20
24. Winerki kg 241

Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania pełnej ilości zamówienia.
Zamawiający informuje, że opisanie przedmiotu zamówienia przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy 
rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego 
parametrów technicznych                  lub standardów jakościowych. 
Oznacza to, że wskazaniom, o których wyżej mowa towarzyszą 
wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość 
przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż 
podany „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 
zamówienia)              pod warunkiem, że oferowane artykuły będą o 
takich samych lub lepszych parametrach technicznych i jakościowych 
w odniesieniu do artykułów określonych przez Zamawiającego w 
opisie przedmiotu zamówienia.                        W przypadku, gdy 
oferowane przez Wykonawcę artykuły będą inne niż opisane przez 
Zamawiającego, obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one 
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określonym wymaganiom spoczywa na Wykonawcy.  
6. Miejsce dostawy i sposób transportu:
Miejscem dostawy jest magazyn Zamawiającego znajdujący się w 
Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13. Wykonawca dostarczy 
przedmiot zamówienia do magazynu Zamawiającego na własny koszt 
i na własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku 
zamówionego towaru do magazynu Zamawiającego. Osobą 
upoważnioną do kontroli jakościowej dostarczonego towaru jest 
magazynier lub inny upoważniony pracownik Zamawiającego.                   
Po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów podpisany 
zostanie dokument zdawczo-odbiorczy (funkcję tę może spełniać 
faktura z odpowiednią adnotacją). W przypadku złej jakości 
dostarczonego towaru Zamawiający nie dokona jego odbioru, a 
Wykonawca będzie zobowiązany do jego niezwłocznej, bezpłatnej 
wymiany lub poniesienia kosztów zakupu awaryjnego u innego 
dostawcy w przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa. 
7. Sposób realizacji dostaw:
Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień Zamawiającego 
przekazywanych przez magazyniera drogą elektroniczną na adres 
wskazany przez Wykonawcę lub za pomocą faksu na wskazany przez 
Wykonawcę numer. W zamówieniach tych Zamawiający będzie 
określał dokładną ilość i rodzaj zamawianego asortymentu. 
Zamawiający będzie składał zamówienia                            z 
jednodniowym wyprzedzeniem w godzinach 8:00 – 12:00. Dostawa 
będzie miała miejsce we wtorki i piątki do godz. 9:00, z wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Sposób rozliczeń za zrealizowane dostawy:
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą 
następowały                       po każdym zrealizowanym prawidłowo 
zamówieniu, wg cen jednostkowych przedstawionych w ofercie za 1 
kg, na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw.
9.  Opakowanie:
Przedmiot umowy będzie dostarczany w opakowaniach zbiorczych, 
odpowiednio posortowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem, w 
warunkach temperaturowych zalecanych przez producenta oraz 
czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu 
przedmiotu umowy.

Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do dnia 
31.12.2013 r.
Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania 
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określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające                          
na prawidłowe wykonanie zamówienia.

3. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym 
pozwalającym               na prawidłowe wykonanie zamówienia.

4. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia.

5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia.

Dokumenty lub oświadczenia jakie musi zawierać oferta:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu                     o treści załącznika nr 2 do 
zaproszenia;

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania                    o treści załącznika nr 2 do 
zaproszenia;

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 
braku podstaw                  do wykluczenia, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie o 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania                       
o treści załącznika nr 2 do zaproszenia;

4) Wypełniony i podpisany druk oferty.

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania 
ofert).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena. 

Miejsce oraz termin składania ofert: oferty należy składać do dnia 
13.03.2013 r.                  do godz. 1300 w Domu Pomocy Społecznej 
„Zameczek”, ul. Knurowska 13,                 44-144 Kuźnia Nieborowska -
pokój nr 1. W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i 
godzina wpływu do siedziby zamawiającego.

Zaproszenie do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu przekazano 
pięciu Wykonawcom.

                                                              Ewa Zamora – Dyrektor
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                                                              Domu Pomocy Społecznej 
„Zameczek”
                                                              w Kuźni Nieborowskiej
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