
             Lublin, dnia 16 stycznia  2023 r.

DPSMTK.AG.351.06.2023
      

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą:

 
"Dostawa chemii profesjonalnej oraz chemii gospodarczej dla mieszkańców

Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie w okresie styczeń
czerwiec 2023 r.”.

Na podstawie:
Zarządzenia Nr 09/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty
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.

I.  ZAMAWIAJĄCY:  
                     Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie

                 20-060 Lublin ul. Głowackiego 26,
                 tel. 81 466 55 80  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i  cykliczne dostawy chemii  profesjonalnej  oraz

chemii  gospodarczej   dla mieszkańców Domu Pomocy  Społecznej  im.  Matki  Teresy
z Kalkuty w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
część 1 - załącznik nr 2 chemia profesjonalna
część 2 - załącznik nr 3 chemia gospodarcza 
do niniejszego zapytania.

2.Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy w oparciu
o zamówienie składane przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego.

3.Dostawy  będą  realizowane  transportem  Wykonawcy  na  jego  koszt  i  wliczony
w realizowaną usługę.

4.Zobowiązuje się Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu wszelkich wymaganych
prawem  atestów,  certyfikatów  oraz dokumentów  dopuszczających  na rynek  w/w
asortymentu wraz z kartą charakterystyki produktu.

5.Zamawiający  zastrzega  sobie,  możliwość,  iż  ilość  i  asortyment  wymieniony  
w załącznikach  nr  2,  3  może ulec  zmianie,  zgodnie  z  potrzebami  zamawiającego,
co nie będzie miało wpływu na ceny jednostkowe produktów.

6.Oferta powinna zawierać całkowity koszt zakupu, dostawy z wniesieniem na wskazane
miejsce przez Zamawiającego.

7.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
8.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.

9.Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.



 III. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert tj.:

1) Cena – 100 %
           cena oferty najniższej

Cena = ─────────           ×  100 pkt 
             cena badanej oferty

           
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,  która otrzyma najwyższą ilość punktów

i odpowiadająca wszystkim warunkom w zapytaniu ofertowym.
3. W przypadku złożenia przez wykonawców takich samych ofert, Zamawiający  może

odrzucić oferty i unieważnić postępowanie i ponownie ogłosić.

IV. OFERTA MA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy Wykonawcy
2. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo – cenowy chemia profesjonalna
3. Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo – cenowy chemia gospodarcza
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności

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

6. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu  Wykonawcy, w przypadku  gdy dokumenty
składające  się  na  ofertę  podpisuje  osoba,  której  umocowanie  do reprezentowania
Wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
1. Ofertę  podpisaną  przez  osobę  uprawnioną  należy  składać  na  adres  email:

 zamowienia@dpsmtk.lublin.eu lub pisemnie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta
na  realizację  zamówienia  pod  nazwą: Dostawa  chemii  dla mieszkańców  Domu
Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie w okresie  styczeń –
czerwiec  2023 r” osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej
im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, ul. Głowackiego 26, 20-060 Lublin,

   w terminie do 23.01.2022 r. do godz. 15.00  w sekretariacie Domu,  na  parterze  
pok. Nr   C 9.

2. Oferta  złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
3. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy.

VI. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są p. Anna Sawulska,
p. Renata Kohut  nr tel.  81  466  55 80 adres email:  zamowienia@dpsmtk.lublin.eu

VII. UWAGI KOŃCOWE
1. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  w  złożonej  ofercie  lub  ją  wycofać,  pod

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

2. Ocena zgodności ofert  z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na
podstawie informacji zawartych w ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna
jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami Zamawiającego.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty.
5. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  wyboru  kolejnej  wśród  najkorzystniejszych

ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli
się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.



VIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy Wykonawcy
2. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo – cenowy chemia profesjonalna
3. Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo – cenowy chemia gospodarcza 
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy
5. Załącznik nr 5 – Projekt umowy
6. Załącznik nr 6 – Karta informacyjna
                                   

Jarosław Zyśk
Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej 
im. Matki Teresy z Kalkuty

w Lublinie  


