
DDPS.I.2311.4.2016 

ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT W POST^POWANIU 
O WARTOSCI NIE PRZEKRACZAJ^CEJ ROWNOWARTOSCI 

KWOTY 30 000 EURO 

Dotyczy: post^powania o udzielenie zamowienia publicznego nie podlegaj^cego ustawie Prawo 
Zamowien Publicznych w trybie zapytania o cen^ na: dostaw^ artykuiow mi^snych w^dliniarskich 
i drobiowych dla Dziennego Domu Pomocy Spolecznej w Piotrkowie Trybunalskim. 

kodCPV-15.10.00.00-9 
(przedmioty dodatkowe: kod CPV - 15113000-3,15131130-5,15111100- 015112100-7) 

1. Opis przedmiotu zamowienia 
Dzienny Dom Pomocy Spolecznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 127, zwany dalej 
"Zamawiaj^cym", zaprasza do skladania ofert na „dostaw? artykuiow mi^snych, w^dliniarskich 
i drobiowych dla Dziennego Domu Pomocy Spolecznej w Piotrkowie Trybunalskim przez okres 
12 m-cy". Szczegolowy zakres dostawy zawarty jest w projekcie umowy i opisie przedmiotu 
zamowienia, stanowi^cym zat^czniki nr 2 i 3 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. 
2. Wymagany termin realizacji zamowienia: 12 miesi^cy od daty podpisania umowy 

tj. 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
3. W post^powaniu mogq wzi^c udzia} oferenci ktorzy: 
- dostarcz^ artykuly mi^sne, w^dliniarskie i drobiowe trzy razy w tygodniu, w terminie i w godzinach 

okreslonych przez Zamawiaj^cego, 
- dostarcz^ do siedziby Zamawiaj^cego artykuly mi^sne, w^dliniarskie i drobiowe srodkami 

transportu przystosowanymi do przewozu artykuiow zywnosciowych zgodnie z przepisami 
sanitarno-epidemiologicznymi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, 

- dostarcz^ artykuly mi^sne, w^dliniarskie i drobiowe dobrej jakosci, zachowuj^ce polskie normy 
zywnosciowe. 

Nie spelnienie ktoregos ze wskazanych wyzej warunkow i wymogow skutkowac b^dzie odrzuceniem 
oferty. 
4. Osobami uprawnionymi przez Zamawiaj^cego do kontaktu z wykonawcami s^: 
Pani Elzbieta Kozera nr tel. (44) 646-14-87 w godz. 8 14 w dniach od poniedzialku do pi^tku. 
5. Termin zwi^zania oferty: 30 dni od ostatecznego terminu skladania ofert. 
6. Oferty nalezy skladac w siedzibie Zamawiaj^cego - Dzienny Dom Pomocy Spolecznej 
w Piotrkowie Tryb. ul. Wojska Polskiego 127 w ksiegowosci w terminie do dnia 23.11.2016 r. 
do godz. 10 . 
Oferty, ktore wplyn^ do Zamawiaj^cego po wyznaczonym terminie skladania ofert b^d^ odsyiane 
bez otwierania. 
7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
L^czna wartosc brutto zawarta w formularzu ofertowym (Zalqcznik nr 1) stanowic b^dzie podstaw^ 
porownania ofert. 

Zatwierdzil: 
Zat^cznikami do niniejszej SIWZ ŝ : 

Zat^cznik nr 1 Formularz ofertowy D Y R E K T O R 
iennegoDon 

w Plotrkd 

mgrMoT 

Zaiacznik nr 2 Opis przedmiotu zamowienia Dziennego Domu Pomocy 

Zaiacznik nr 3 Projekt umowy 

Piotrkow Trybunalski, dnia 08 Listopada 2016 r. 


