
Lublin, dnia 15 grudnia 2022 r. 

 

DPS.DAG.334- 05/22 

 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nawą: 

,,Dostawa leków refundowanych, leków, sprzętu medycznego jednorazowego oraz 

wielokrotnego użytku dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 

w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.” 

 
Na podstawie Zarządzenia Nr 06/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 

w Lublinie z dnia 28 stycznia2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 

złotych netto. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy na potrzeby mieszkańców Domu 

Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II:  

− leków refundowanych, zgodnie z listą obwieszczoną przez Ministra Zdrowia 

( poglądowa lista leków załącznik nr 3), 

− leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego jednorazowego 

i wielokrotnego użytku do zaopatrzenia gabinetu doraźnej pomocy w siedzibie 

Zamawiającego ( załącznik nr 4 ). 

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

o recepty przypisywane mieszkańcom DPS im. Św. Jana Pawła II przez lekarzy oraz 

zamówienia składane przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Leki refundowane Wykonawca będzie dostarczał po cenach urzędowych zgodnie 

z listą leków refundowanych obwieszczaną przez Ministra Zdrowia. 

4. Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt  i dostarczane 

do siedziby Zamawiającego. 

5. Czas realizacji zamówienia na leki wskazane przez lekarza jako wymagające 

szybkiego podaniai antybiotyki będzie wynosił 2 godz., natomiast pozostałe leki będą 
dostarczane w terminie 24 godzin. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania leków w każdym dniu tygodnia 

również w soboty, niedziele i święta. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie pogrupować leki oddzielnie dla każdego mieszkańca 

DPS im. Św. Jana Pawła II zgodnie z receptami oraz przedłożyć wraz z dostawą 
faktury VAT wystawione na mieszkańców DPS im. Św. Jana Pawła II (płatnik DPS, 

nabywca Mieszkaniec) wraz ze specyfikacjąo odpłatności dla pozycji refundowanych 

na każdorazową dostawę leków refundowanych z wyłączeniem leków pełnopłatnych. 

8. W przypadku, gdy mieszkaniec DPS im. Św. Jana Pawła II zwróci się z prośbą o 

realizację zamówienia na leki pełnopłatne, przez niego płacone, Wykonawca ma 

obowiązek wystawić fakturę VAT na imię i nazwisko mieszkańca DPS. 



9. Na leki do zaopatrzenia gabinetu doraźnej pomocy Zamawiającego, materiały 

opatrunkowe oraz sprzęt medyczny jednorazowego i wielokrotnego użytku. 

zamawiane przez DPS im. Św. Jana Pawła II, należy wystawić fakturę VAT na DPS. 

10. Sposób płatności - przelew 30 dni. 

11. Termin ważności leków - musi posiadać 12 miesięcy okresu przydatności do użytku, 

lub minimalny przewidziany dla danego leku, licząc od daty dostawy. 

12. Zamawiający zastrzega sobie, możliwość, iż asortyment i szacunkowa ilość 
asortymentu wymieniona w załączniku nr 3 i 4 może ulec zmianie, zgodnie 

z potrzebami Zamawiającego, co nie będzie miało wpływu na ceny jednostkowe 

produktów. 

13. Wskazane jest także fachowe doradztwo w zakresie dostępności leków, odpłatności 

i zamienników, a także nowości na rynku farmaceutycznym. 

14. Zamawiający zastrzega odrzucenie oferty, której wartości cenowe 

w poszczególnych pozycjach i kolumnach wykazów cenowych będą wynosiły 

poniżej 0,01 zł. Oferty wycenione poniżej wartości najmniejszego środka 

płatniczego w Polsce w kolumnie cena netto będą odrzucone. 

 

Kryteria oceny ofert: 100% cena. 
 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą 
wartość oferty brutto. 

Opis sposobu obliczania kryterium ceny:  
C =  (wartość oferty najtańszej) / (wartość oferty badanej) x 100 = liczba punktów 
 

W przypadku złożenia przez wykonawców takich samych ofert, Zamawiający wezwie 

Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Jeżeli oferty dodatkowe będą o takiej samej 

wartości Zamawiający może odrzucić oferty, przeprowadzić negocjacje lub unieważnić 
postępowanie i ponownie ogłosić. 
 

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

1. Załącznik nr 1 - oświadczenie Wykonawcy. 

2. Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna. 

3. Załącznik nr 4 - wykaz cenowy leków, sprzętu medycznego jednorazowego oraz 

wielorazowego do zaopatrzenia gabinetu doraźnej pomocy Zamawiającego. 

4. Kserokopię zezwolenia właściwych organów na prowadzenie apteki potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem i czytelnie podpisaną. 

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. 

 

 

Miejsce i termin składania oferty: 

 

1. Ofertę należy składać pisemnie, podpisaną przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania firmy na adres: 

 



Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 

20-577 Lublin 

ul. Ametystowa 22 

pok. nr 21 A (sekretariat) 

w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Dostawa leków 2023 r.” lub na adres 

email: zamowienia@dpsametystowa.lublin.eu w terminie do 23 grudnia 2022r. 

do godz. 15:00. 

2. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

3. Wszelkie informacje udzielane są w godz. 7:00-15:00 nr tel. 81 466 55 88,89 

 

 

 

Katarzyna Wawszczak 

Dyrektor 

Domu Pomocy Społecznej 

im. Św. Jana Pawła II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


