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Nr sprawy: DPS.2300. 1 ZO .2019
Poznań, 28.01.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2019
1. Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego
użytku dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz
Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a, w okresie
od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego
użytku w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w formularzu ofertowym, sta
nowiącym załącznik nr 3.
2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia – wg bieżących potrzeb Zamawiającego, każ
dorazowo w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
3. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony
od daty dostarczenia produktu do siedziby Zamawiającego.
4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie dostarczał materiały medyczne jed
norazowego użytku do obiektów Zamawiającego tj. Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu
przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul.
Zamenhofa 142a.
5. Wszystkie przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na
rynku polskim, zgodnie z przepisami prawa i posiadać odpowiednie dokumenty rejestra
cyjne potwierdzające ten fakt.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Przez poda
nie w załączniku nr 3 nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia Za
mawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny
odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, określone zostały we wzorze umowy, stanowią
cym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich weryfikacji:
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia w postępo
waniu:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – wypełniony i podpisany załącznik nr 2.
4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:
Cena 100%

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
a) Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty w sposób uwzględniający wszystkie
nakłady pozwalające na prawidłową realizację umowy.
b) Ceny jednostkowe powinny zostać podane do dwóch miejsc po przecinku.
c) Wartość brutto (kol. 6) poszczególnych pozycji w formularzu ofertowym stanowi ilo
czyn wartości określonych w kolumnie 4 i kolumnie 5.
d) Cena ofertowa brutto stanowi sumę wszystkich wartości brutto z kolumny nr 6 formula
rza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3.
e) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w
obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. Jeżeli
zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewiden
cyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa wskazującego osobę uprawnioną do re
prezentowania Wykonawcy.
f) Obowiązująca stawka podatku VAT 8%.
6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu,
ul. Konarskiego 11/13, w pokoju nr AR14 do dnia 05.02.2019 r. lub przesłać do wyżej wy
mienionego terminu na adres Zamawiającego. Dopuszcza się również możliwość przesłania
oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@dpskonarskiego.pl.
7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawca
mi:
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania jest
Joanna Matecka-Olejniczak (informacje udzielane będą w dni robocze w godz. 8 00 do 1400),
tel. 61 877 57 51 lub 61 877 57 67.
Zapytania do treści niniejszego zapytania ofertowego, należy składać mailowo na adres: joan
na.matecka@m.poznan.pl.
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych.

28.01.2019 r. Jerzy Dłużak
(data i podpis Dyrektora lub zastępcy dyrektora)

Załączniki:
1/załącznik nr 1 - wzór umowy
2/ załącznik nr 2 - oświadczenia
3/ załącznik nr 3 - formularz ofertowy

