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Zapytanie ofertowe nr 2/2019
1. Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa chemii profesjonalnej, chemii
gospodarczej, preparatów dezynfekcyjnych, papieru toaletowego i artykułów toaletowych do
siedziby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu oraz Oddziału
Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określony został w formularzu ofertowym załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji zamówienia, zawarte zostały we wzorze
umowy – załącznik nr 3.
Zakup produktów stanowiących przedmiot zamówienia, będzie następował sukcesywnie,
zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawy realizowane będą w
godzinach 700 – 1200, w terminach wyznaczanych w każdorazowo składanym
zapotrzebowaniu przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający będzie składał
zapotrzebowania nie krócej niż na 2 dni przed określonym terminem realizacji dostawy.
Zamawiający przewiduje minimum cztery dostawy w miesiącu. Ilość, rodzaj i miejsce
dostawy (Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu oraz Oddział
Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu), Zamawiający określi
każdorazowo składanym zamówieniem.
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przez Wykonawcę produktów
równoważnych lub zamiennych.
Oferowane produkty będące substancjami niebezpiecznymi lub preparatami chemicznymi
oznakowanymi znakiem szkodliwości, muszą posiadać aktualne karty charakterystyki w
języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnych kart
charakterystyki dla zaoferowanych produktów w dniu podpisania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w dniu podpisania umowy planu stosowania
zaoferowanych środków dezynfekcyjnych w 10 egzemplarzach.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie
wynikającym z niniejszego postępowania prowadzonego w formie 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
postępowaniu:
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 na realizację przedmiotowego zamówienia.
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
a) Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty w sposób uwzględniający wszystkie
nakłady pozwalające na prawidłową realizację umowy. W cenie należy uwzględnić
koszty wykonania całości zamówienia (łącznie z kosztami transportu do ww. obiektów
oraz rozładunkiem).
b) Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
c) Ceny jednostkowe oraz cena za całość przedmiotu zamówienia powinny zostać podane
do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy trzecią liczbę po przecinku stanowi
cyfra 5 lub cyfra o większej wartości, należy dokonać zaokrąglenia w górę, np. w
przypadku wyniku 1,315 wpisać wartość 1,32.
d) 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
(ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa wskazującego osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy.
e) Obowiązująca stawka podatku VAT: 23% i 8%.
6. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu,
ul. Konarskiego 11/13, w pokoju nr AR14 do dnia 11.02.2019 r. do godz. 11.00 lub przesłać
do wyżej wymienionego terminu na adres Zamawiającego. Dopuszcza się również możliwość
przesłania oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@dpskonarskiego.pl.
Otwarcie ofert nastąpi Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13, w
pokoju nr AR14 w dniu 11.02.2019 r. do godz. 11.05.
7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z
Wykonawcami:
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania jest
Joanna Matecka-Olejniczak (informacje udzielane będą w dni robocze w godz. 800 do 1400),
tel. 61 877 57 51 lub 61 877 57 67.
Zapytania do treści niniejszego zapytania ofertowego, należy składać mailowo na adres:
joanna.matecka@m.poznan.pl.
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych.
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