
Lublin, dnia 23 września 2022 r.

DPSMTK. AG. 351.33.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie zaproszenia

1. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy  z Kalkuty w Lublinie,
ul. Głowackiego 26, 20-060 Lublin
tel.  (81)  466 -55-80  
www.dpsmtk.lublin.eu      biuro@dpsmtk.lublin.eu

na podstawie:
Zarządzenia  Nr  09/2022  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  im.  Matki  Teresy
z Kalkuty z dnia 01 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania
zamówień  publicznych  Domu  Pomocy  Społecznej  im.  Matki  Teresy  z  Kalkuty
o wartości nieprzekraczającej  kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych.

2.   Przedmiot zamówienia:
,,Dostawa  jaj  dla  mieszkańców  Domu  Pomocy  Społecznej  im. Matki Teresy
z Kalkuty w Lublinie w okresie 01 października 2022 r. do 31.12.2022 r.”

1) wymagania  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  zawiera  Formularz  
asortymentowo – cenowy załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia,

2) dostawy  będą  realizowane  codziennie  z  wyjątkiem  niedziel  i  świąt  w  okresie
 obowiązywania umowy w oparciu o zamówienie składane przez Zamawiającego,
3) dostawa będzie realizowana transportem Wykonawcy. Wszelkie jego koszty  będą

wliczone w realizowaną dostawę,
4) oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu

Wykonawcy  lub  przez  osobę  umocowaną  przez  osobę  uprawnioną,
a w przypadku, osób fizycznych przez Wykonawcę albo przez osobę umocowaną
przez Wykonawcę,

5) Zamawiający może zmienić wielkość zamówienia bez podania przyczyn.
6) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.    

II. Termin realizacji zamówienia:
Umowa  na  cykliczne  dostawy  wg  bieżących  potrzeb  zostanie  zawarta  na  okres
01.10.2022 r.  -  31.12.2022 r. 

III.  Ocena ofert:
Kryteria oceny ofert – cena 100%

IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy
3) załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy
4) aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji

o działalności  gospodarczej  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed
upływem terminu składania ofert.

http://www.dpsmtk.lublin.eu/
mailto:biuro@dpsmtk.lublin.eu


V. Opis sposobu obliczania ceny:
1) Wykonawca poda łączną cenę dla zadania w Formularzu ofertowym załącznik nr 1

zgodnie z jego treścią. Cena oferty musi być wyrażona w PLN. Oferta i późniejsze
rozliczenia następują w PLN.

2) w cenie należy uwzględnić podatek VAT, koszty,  transport  oraz wszystkie inne
koszty realizacji zamówienia.

3) w  przypadku  zaoferowania  rażąco  niskiej  ceny,  Zamawiający  zastrzega  sobie
prawo do zwrócenia się  o jej wyjaśnienie przez Oferenta.

4) 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 

VI. Składanie ofert.
1. Oferty  należy  składać  pisemnie  na  adres:  Dom Pomocy  Społecznej  im.  Matki

Teresy z Kalkuty Teresy ul. Głowackiego 26, 20-060 Lublin  w zaklejonej kopercie
lub  w formie  elektronicznej  na  adres:  zamowienia@dpsmtk.lublin.eu
w terminie do:
30  września  2022  r.  do  godz.  15.00 z  dopiskiem:  „Oferta  na  dostawy jaj  
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty   
w Lublinie” w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty 
w Lublinie.

2. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
4. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy.

VII. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcą.
tel. 81 466-55-80  p. Anna Sawulska, Renata Kohut
w godzinach 8:00-14:00 w dni robocze.

Załączniki do zaproszenia:
1) załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
2) załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo -  cenowy.
3) załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy
4) załącznik nr 4 - Karta informacyjna
5) załącznik nr 5 - Projekt umowy

Jarosław Zyśk
Dyrektor 

Domu Pomocy Społecznej
im. Matki Teresy z Kalkuty

mailto:biuro@dpsmtk.lublin.eu

