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Dom Pomocy Społecznej w Grazymach    Grazymy, 08.12.2017r. 

11-036 Gietrzwałd 

Grazymy 1 

                                                                                           

ZAPYTANIE O CENĘ 

 

 Dom Pomocy Społecznej w Grazymach zaprasza do złożenia ofert  w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę (postępowanie dotyczące 

poszczególnych zadań, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

zwalniający z jej stosowania) na dostawy- zadanie nr:  

 

1. mięsa CPV 15110000-2 

2. wędlin CPV 15131130-5  

3. pieczywa CPV 15810000-9 

4. produktów mleczarskich CPV 15500000-3 

5. produktów głęboko mrożonych CPV 15896000-5 

6. różnych artykułów spożywczych CPV 15800000-6 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ POZOSTAŁE INFORMACJE: 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w asortymencie 

i ilości określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania w okresie do końca bieżącego 

roku od daty podpisania umowy. 

2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być oznaczony w języku polskim zgodnie z 

wymaganymi przepisami, z załączonymi etykietami w języku polskim na opakowaniu 

jednostkowym, jak i zbiorczym, z opisem składu przechowywania, nazwę producenta i 

asortymentu, terminem produkcji i ważności. 

3. Wykonawca gwarantuje jakość dostarczanych artykułów zgodną z obowiązującymi 

normami, pełnowartościowe i świeże, z ważnymi terminami przydatności do spożycia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu 

zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. ,,O bezpieczeństwie żywności i żywienia”(Dz. U. 

2010, Nr 136, poz. 914). 

5. Zamawiający ma prawo wyboru formy składania zamówienia po rozstrzygnięciu 

postępowania– telefonicznie, e-mailem lub faxem. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niepełnych w danym zadaniu (rozpatrywane 

są tylko oferty kompletne w danym zadaniu zawierających cenę na każdy produkt). 

7. Wykonawca określi jaki termin płatności będzie obowiązywał w trakcie trwania umowy 

składając formularz ofertowy.  

8. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku wyczerpania limitu ilościowego przedmiotu 

zamówienia dostarczać artykuły spożywcze (powyżej 20%) w cenie ofertowej do czasu 

zakończenia umowy. 



9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może 

złożyć ofertę na jedną, kilka części/zadań lub całość przedmiotu zamówienia jeżeli pozwalają 

na to jego możliwości techniczne i ekonomiczne. 

10. Fakturowanie dostaw artykułów spożywczych w związku ze zmianą przepisów 

dotyczących centralizacji podatku VAT powinno wyglądać następująco: 

Nabywca: Powiat Olsztyński, Pl. G.J. Bema 5, 10-516 Olsztyn NIP: 739-38-51-648  

Odbiorca/płatnik: Dom Pomocy Społecznej w Grazymach, Grazymy 1, 11-036 Gietrzwałd 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę  sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej należy przesłać na adres: Dom 

Pomocy Społecznej w Grazymach, Grazymy 1, 11-036 Gietrzwałd „Oferta na dostawę 

artykułów spożywczych zadanie nr …..” lub w formie elektronicznej na adres 

bhp@dpsgrazymy.pl do dnia 19.12.2017 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi dnia 

19.12.2017 r o godz. 10:20 

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest:  Krzysztof Wejs -  tel. 

/89/ 513 14 61 lub 513 14 10 

3. WAŻNE! W przypadku wystąpienia rozbieżności w wielkości opakowań należy dokonać 

przeliczenia produktów. W razie wystąpienia niepełnych opakowań wynikających z 

przeliczenia należy dokonać zaokrąglenia w górę. 

 

KRYTERIUM WYBORU OFERT: 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierować się będzie następującymi 

kryteriami: – cena oferty brutto – 60 %, Termin płatności – 40% (Termin: 7 dni- 10%, 14 

dni- 20%, 21 dni- 30%, 30 dni- 40%.)  

2. Z oferentem, który otrzyma największą ilość punków w danym zadaniu zostanie 

podpisana umowa w dniu 27.12.2017r.. 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Dyrektor zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania na dane zadanie bez wybrania 

którejkolwiek z ofert. 

2. Postępowanie może się zakończyć wyborem najkorzystniejszej oferty, jeżeli wpłynie tylko 

jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym zapytaniu.   

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Formularz cenowy na zadanie nr …… 

3. Umowa (projekt) 

 

 

Dyrektor DPS w Grazymach 

Michał Maria Kozłowski 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Znak Sparwy: DPS-G VII.230.252.2017 załącznik nr 3 do postępowania poniżej 30 tys. Euro 

UMOWA NR …./2017/Projekt 

 

zawarta w dniu  …………...  pomiędzy: 
 
Powiatem Olsztyńskim, Pl. G.J. Bema 5, 10-516 Olsztyn NIP:739-38-51-648 - Domem 

Pomocy Społecznej w Grazymach, Grazymy 1, 11-036 Gietrzwałd  

reprezentowanym przez Dyrektora mgr Michała Marię Kozłowskiego  

działającego na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Olsztynie 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Barbary Ciężkowskiej działającej z upoważnienia 

Skarbnika Powiatu Olsztyńskiego 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………..…………………………………………………… 

 

reprezentowanym przez  

…………………………………………………………  zwanym dalej Wykonawcą 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

zapytania o cenę (postępowanie dotyczące poszczególnych zadań, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro)   – nr sprawy: DPS-G 

VII.230.252.2017 –została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do DPS w Grazymach 

……………………………………….. na podstawie zamówień składanych każdorazowo w oparciu o 

wykaz stanowiący Załącznik Nr 2  do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie, że ogólna ilość zamawianego asortymentu, a tym samym 

wartość w okresie trwania umowy może ulec zmianie na plus lub minus  

w zależności od bieżących potrzeb wynikających z opracowywanych jadłospisów oraz 

możliwości finansowych Zamawiającego. 

§ 2 

Umowa została zawarta na okres od ……………… do ………………. r. 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za dostarczane produkty zgodne będzie z cenami zawartymi w 

Formularzu cenowym – Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

2. Ceny jednostkowe mogą podlegać zmianie tylko na pisemny wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego nie wcześniej niż 3 miesiące po podpisaniu umowy: 

a. w wysokości nie większej niż wskaźnik wzrostu cen konsumpcyjnych,         

b. w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

3. Zmiana będzie dokonywana poprzez złożenie przez jedną ze stron wniosku wraz  

z udokumentowaniem konieczności zmiany ceny w przypadkach określonych w § 3 ust.2 

z dwutygodniowym wyprzedzeniem dla przeprowadzenia rokowań. Udokumentowanie 

musi zawierać uzasadnienie zmiany ceny. 

4. Jeżeli w toku realizacji dostawy nastąpi konieczność wykonania dostaw dodatkowych, 

których wielkość nie przekroczy 20% wartości podstawowego zamówienia, to Wykonawca 

zobowiązany jest dokonać tych dostaw na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, przy zachowaniu tych samych norm, 

standardów i cen. 



§ 4 

1. Asortyment oraz ilość dostaw ustalany będzie każdorazowo na podstawie telefonicznego 

zapotrzebowania z 1 – dniowym wyprzedzeniem …. razy w tygodniu (……… i ………..). 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar własnym transportem na swój koszt do 

DPS w Grazymach, Grazymy 1, 11-036 Gietrzwałd w godzinach od ….. do ….. Do odbioru 

dostarczanego towaru pod względem ilościowym i jakościowym ze strony Zamawiającego 

upoważniony jest magazynier. Transport towaru należy wykonać środkami zezwalającymi 

na przewóz danego artykułu żywnościowego, zgodnie z wymogami HACCP. 

3. Wykonawca gwarantuje jakość dostarczanych artykułów zgodną z obowiązującymi 

normami,  pełnowartościowych i z aktualnymi terminami przydatności do spożycia. 

Gwarantuje ciągłość dostaw i bierze na siebie skutki wynikające z nie wywiązywania się z 

niniejszej umowy. 

4. Strony ustalają, że jakość przedmiotu umowy będzie zgodna z obowiązującymi normami i 

przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego. Potwierdzeniem jakości przedmiotu 

umowy jest posiadanie świadectwa jakości dla każdej dostawy wydany przez podmiot 

uprawniony do wydania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego, do dostarczenia świadectwa 

jakości dostarczonego przedmiotu umowy, spełnienia norm higieny w procesie produkcji i 

obrocie oraz przechowywania. 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób zwyczajowo przyjęty  

w ciągu 2 godzin od chwili jego przyjęcia. 

2. W razie stwierdzenia wad Zamawiający złoży stosowną reklamację Wykonawcy, który 

udzieli odpowiedzi na nią w ciągu 2 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu 

reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

3. Towarem wadliwym jest towar nie spełniający wymogów określonych w §4 oraz mający 

braki, wady i uszkodzenia. 

§ 6 

1. Należności za wykonane dostawy będą regulowane z konta Zamawiającego/Płatnika na 

konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w ciągu ……. dni od daty otrzymania 

prawidłowej faktury VAT.  

2. W związku ze zmianami przepisów zakresie podatku od towarów i usług – centralizacją 

podatku VAT, przewidzianą dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – z dniem 1 stycznia 

2017 roku, Nabywcą zobowiązań z tytułu wykonywania przedmiotu umowy jest:  Powiat 

Olsztyński, Pl. G.J. Bema 5, 10-516 Olsztyn, NIP: 7393851648, natomiast 

Odbiorcą/Płatnikiem są jednostki budżetowe podległe Powiatowi Olszyńskiemu. Dla 

właściwego rozliczenia od 1 stycznia 2017 roku, faktury muszą być wystawiane w sposób 

wskazany j.w.  

§ 7 

Zamawiający zastrzega sobie kary umowne w wysokości 5% wartości całego zamówienia  

w przypadku nie dotrzymania warunków, o których mowa w § 3, 4 i 5 niniejszej umowy. 

§ 8 
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za jedno-miesięcznym okresem 
wypowiedzenia. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 10 

Wszystkie spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy, będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego. 



§ 11 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY  

     KONTRASYGNATA 


