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 Lublin, dnia 05-01-2023 r. 

DPSB.DAG.262.3.1.2023 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie 

zaprasza 

 do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą „Dostawa warzyw, owoców 

oraz kiszonek w 2023 roku 

(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 przepisów ustawy  Prawo zamówień publicznych         

w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie). 

Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy warzyw, owoców oraz kiszonek dla 

mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie w roku 2023 r. 

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

o zamówienie składane przez Zamawiającego. 

3. Dla celów poglądowych asortyment produktów objętych zamówieniem i ich ilość zawiera 

lista poglądowa obrazująca szacunkową wielkość zamówienia.  

4. Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt. 

5. Dostawy będą realizowane codziennie w godzinach od 6
00 

do 10
00, 

z wyjątkiem sobót oraz 

dni świątecznych. 

6. 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, 

NIP 712-19-36-365  

Kryteria oceny ofert: upust od średniej ceny giełdowej – 100% 

Opis składanej oferty: 

1. Oferta powinna odnosić się do ceny średniej notowania cen produktów dnia 

publikowanego na stronie internetowej http://www.elizowka.pl/index.php/pl/notowania-

cen-produktow L.R.H. S.A. Elizówka 65.  w sposób procentowy tj. upust od średniej ceny 

giełdowej.  Wspomniana cena średnia jest ceną brutto i od ceny brutto wykonawca podaje 

swoją propozycję. 

2. Warunkiem oceny oferty jest dostawa wyłącznie produktów najwyższej jakości 

przynajmniej klasy I. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,  

W przypadku złożenia dwóch jednakowych ofert i braku możliwości dokonania wyboru 

oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do 

złożenia ofert dodatkowych. 

http://www.elizowka.pl/index.php/pl/notowania-cen-produktow
http://www.elizowka.pl/index.php/pl/notowania-cen-produktow


Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

1. Załącznik nr 1 - Propozycja ofertowa (upust, marża itp. podane w procentach) od średniej 

ceny (brutto) notowania cen produktów dnia publikowanego na stronie internetowej 

http://www.elizowka.pl/index.php/pl/notowania-cen-produktow L.R.H. S.A. Elizówka 65) 

2. Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy.  

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

gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

4. Załącznik nr 3 – oświadczenie ws. przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. poz. 835)   

Miejsce i termin składania oferty: 

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

al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin w zaklejonej kopercie lub w formie elektronicznej na 

adres zamowienia@betania.lublin.eu w terminie do 12-01-2023r. z dopiskiem „Oferta na 

dostawy warzyw, owoców oraz kiszonek w 2023 r.” do godz. 10
00

 w pok. Nr 017 w 

Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie. Oferta złożona po terminie nie będzie 

rozpatrywana. 

2. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania. 

4. Załączniki można pobrać ze strony internetowej  www.dpsb.bip.lublin.eu w zakładce 2023 

(podzakładka zamówienia publiczne). 

5. Wszelkie informacje udzielane są w godz. 8
00

-14
00

. 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Marta Zachariasz-Osmulska – nr tel. 

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