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Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie 

zaprasza 

do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą:   

„Dostawa produktów mrożonych oraz ryb w terminie od 01-12-2021 do 30-11-2022 r.” 

(Na podstawie Zarządzenia nr  1/2021  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie” z dnia  04-stycznia-2021r. w sprawie 

wprowadzenia  Regulaminu udzielania zamówień  publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Domu 

Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie). 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy artykułów mrożonych oraz ryb                 

od 01-12-2021 r. do 30-11-2022 r. do siedziby Zamawiającego. 

2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy w oparciu o 

zamówienie składane przez Zamawiającego. 

3. Asortyment produktów objętych zamówieniem i ich ilość zawiera załącznik nr 1 (wykaz 

cenowy) do niniejszej dokumentacji. 

4. Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt. 

5. Zamawiający zastrzega sobie, możliwość przesunięć asortymentowych oraz zmian 

ilościowych do 30%. 

6. Dostawy będą realizowane w dniach uzgodnionych z Zamawiającym. 

7. Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć listę alergenów występujących w produktach 

wymienionych w specyfikacji. 

8. Wraz z zamówionym towarem Wykonawca zobowiązuje się dostarczać: 

Faktury wystawione na  

Nabywca: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin,                       

NIP 946-257-58-11; 

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej "Betania" w Lublinie, al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin  

Kryteria oceny ofert: 100% cena 

Opis sposobu obliczenia ceny: 

W załączniku nr 1 (wykaz cenowy) należy: 

1. W kolumnie E podać cenę jednostkową netto uwzględniając jedn. miary (kolumna C)  

2. W kolumnie F wyliczyć i wpisać wartość netto. Kolumnę F podsumować. 



3. W kolumnie G wpisać stawkę podatku VAT 

4. W kolumnie H wyliczyć i wpisać wartość podatku VAT- kolumnę podsumować 

3. W kolumnie I wyliczyć wartość brutto i kolumnę podsumować. Jej wartość wpisać pod 

tabelą liczbowo i słownie 

4. W kolumnie J podać cenę brutto uwzględniając ilości z kolumny D. 

5. Wszystkie wartości winny być określone do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia - poniżej 5 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę) 

i wyrażone w złotych polskich. 

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

1. Wypełniony załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy  

2. Wypełniony załącznik nr 2 – formularz ofertowy  

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

4. Oświadczenie załącznik nr 3. 

 

Miejsce i termin składania oferty: 

1. Ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną należy składać na adres email 

zamowienia@betania.lublin.eu lub pisemnie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na 

realizację zamówienia pod nazwą „Dostawa produktów mrożonych oraz ryb w terminie                

od 01-12-2021 do 30-11-2022 r.”, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres al. Kraśnicka 223, 

20-718 Lublin w terminie do 26-10-2021 r. do godz. 1300 w pok. Nr 017 w Domu Pomocy 

Społecznej „Betania” w Lublinie.   

2. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

3. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania. 

5. Wszelkie informacje udzielane są w godz. 700-1500. 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Grażyna Zabielska, Marta Zachariasz-

Osmulska – nr tel. 081 466 55 85, 081 466 55 86, adres e-mail: zamowienia@betania.lublin.eu 

 

          DYREKTOR 

  Domu Pomocy Społecznej  

      „Betania” w Lublinie 

    mgr Grażyna Zabielska 
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