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(Pieczęć Zamawiającego) 

 

Znak sprawy: ŚDSM.DA.332.7.2021 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE 

zamówienia publicznego na dostawy w Środowiskowym Domu Samopomocy „Mozaika”, na podstawie 

Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł netto                         

w Środowiskowym Domu Samopomocy „Mozaika”. 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : 

„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Środowiskowego Domu Samopomocy 

„Mozaika” ,ul. Zbożowa 22A w Lublinie w 2021 r . 

 

Nazwa i dane teleadresowe Zamawiającego: 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika”, ul. Zbożowa 22A, 20-827 Lublin, tel. 081  466 55 66, 

e-mail : mozaika@mozaika.lublin.eu, www.mozaika.lublin.eu 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w okresie                             

od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.  

Przedmiot zamówienia został podzielony na części, w ramach których dopuszcza się składanie 

ofert częściowych, tj.: 

I   CZĘŚĆ  - jaja świeże  

II  CZĘŚĆ - warzywa i owoce świeże 

III CZĘŚĆ -  wędliny wieprzowe i drobiowe 

IV CZĘŚĆ - nabiał 

V  CZĘŚĆ -  różne artykuły spożywcze  

VI CZĘŚĆ -  pieczywo i ciasto  

 

2. Dostawy przedmiotu zamówienia będą się odbywały pod n/w adresami: 

Oddział nr 1, ul. Zbożowa 22A, 20-827 Lublin, 

 Oddział nr 2, ul. Nałkowskich 78, 20-470 Lublin, 

 Oddział nr 3, ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin, 

                   Klub Samopomocy „Przystań ”, ul. Nałkowskich 78, 20-470 Lublin, 

                   Klub Samopomocy „Galeria”, ul. Pozytywistów 16, 20-639 Lublin 

 

3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w czasie obowiązywania umowy, w oparciu o odrębne 

pisemne lub telefoniczne zamówienia składane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, 

złożone przynajmniej na dzień przed dostawą. 

4. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana z przestrzeganiem dni i godzin dostaw: 

I   CZĘŚĆ - jaja świeże  

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana raz na dwa tygodnie tj. w każdy drugi                             

i czwarty w poniedziałek miesiąca w godzinach 8.00-10.00 zgodnie ze złożonym zamówieniem pod 

wskazany przez Zamawiającego adres dostawy. 

 

II  CZĘŚĆ - warzywa i owoce świeże 

Dostawy przedmiotu zamówienia będzie realizowana jeden raz w tygodniu tj. w każdy 

poniedziałek tygodnia w godzinach 8.00-10.00 zgodnie ze złożonym zamówieniem pod wskazany 

przez Zamawiającego adres dostawy. 
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III CZĘŚĆ -  wędliny wieprzowe i drobiowe 

Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane  jeden raz z tygodniu tj. w każdy poniedziałek 

miesiąca w godzinach 7:30-8:30 zgodnie ze złożonym zamówieniem  pod wskazany przez 

Zamawiającego adres dostawy.  

 

IV CZĘŚĆ – nabiał 

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana jeden raz na dwa tygodnie tj. w każdy drugi 

i czwarty w poniedziałek miesiąca w godzinach 8.00-10.00 zgodnie ze złożonym zamówieniem pod 

wskazany przez Zamawiającego adres dostawy. 

 

V  CZĘŚĆ -  różne artykuły spożywcze  

Dostawa przedmiotu zamówienia na różne artykuły spożywcze będzie realizowana jeden raz                       

w miesiącu tj. w ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach 8.00-10.00 zgodnie ze złożonym 

zamówieniem pod wskazany przez Zamawiającego adres dostawy. 

 

VI CZĘŚĆ -  pieczywo i ciasto  

Dostawa przedmiotu zamówienia na pieczywo i ciasto będzie realizowana trzy razy w tygodniu tj. 

w każdy poniedziałek, środę i piątek tygodnia w godzinach 7.30-8.30 zgodnie ze złożonym 

zamówieniem pod wskazany przez Zamawiającego adres dostawy. 

 

 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od nr 2 do nr 7 do niniejszego 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - kosztorys cenowy:  

Załącznik nr 2  - jaja świeże  

Załącznik nr 3 - warzywa i owoce świeże 

Załącznik nr 4 - wędliny wieprzowe i drobiowe 

Załącznik nr 5 - nabiał 

Załącznik nr 6 - różne artykuły spożywcze 

Załącznik nr 7-– pieczywo i ciasto   

 

6. Podane ilości asortymentu w kosztorysie cenowym Załącznik do nr 2 do nr 7 są ilościami 

szacunkowymi i w związku  z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości 

w stosunku do rzeczywistych potrzeb, a tym samym proporcjonalną zmianę całkowitej wartości 

przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 60% 

wartości przedmiotu zamówienia, zakup pozostałych 40 % uzależniony będzie od własnego 

zapotrzebowania, co nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu 

niezrealizowanej części umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zmiany w zakresie procentu zakupu 

przedmiotu zamówienia nie mają wpływu na cenę jednostkową przedmiotu zamówienia i nie wymagają 

podpisania aneksu do umowy. 

8. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę, 

doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

9.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar do Zamawiającego pod wskazany adres dostawy                       

na własny koszt, własnym transportem lub zleconym, przystosowanym do przewozu artykułów 

spożywczych. 

10. Każdy samochód, którym będą dostarczane różne artykuły spożywcze będzie posiadał decyzję 

Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w przypadku, gdy Wykonawca pochodzi z innego 

państwa właściwego organu stwierdzającego spełnienie warunków do higienicznego przewozu 

określonych produktów spożywczych. 

11. Terminu realizacji reklamacji wynosi 3 dni robocze. 

12. Od daty dostarczenia towar, określony w kosztorysie cenowym, którego wzór stanowi załącznik                    

od nr 2 do nr 7  do ogłoszenia, będzie posiadał termin przydatności do spożycia min: 50% łącznego 

terminu przydatności do spożycia (określonego przez producenta) liczonego od daty produkcji. 

 



Oferty częściowe 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na jedną, kilka 

lub na wszystkie części rozeznania cenowego.  

2. Oferty częściowe od I części do VI części muszą obejmować wszystkie pozycje określone w danej 

części przedmiotu zamówienia ujęte w kosztorysie cenowym do ogłoszenia o zamówieniu.  

3. Wykonawca nie jest uprawniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian i poprawek w rubrykach 

kosztorysów cenowych  wskazanych przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca składa ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie pt. sukcesywna dostawa artykułów 

spożywczych do ŚDS „Mozaika” w 2021 r. , która zawiera: 

4.1 załącznik Nr 1 - formularz ofertowy:  

uzupełniony w treści  z wpisaną (wypełnioną) wartością zamówienia netto, Vat i brutto, na którą 

Wykonawca składa ofertę np.  pojedynczo tylko jednej z cz. I, II, III, IV, V, VI, albo dla kilku 

części lub dla wszystkich  części poprzez zaznaczenie „oferuję /nie oferuję wykonania dostawy”, 

4.2 załączniki od nr 2 do nr 7 kosztorys cenowy:  

uzupełniony w całości na jedną część zamówienia, kilka części zamówienia lub wszystkie części 

zamówienia tj. na którą Wykonawca składa ofertę dla ofert częściowej wybranej z pkt. 4.1 , 

4.3 załączniki od nr 8 do nr 13 wzór umowy: zatwierdzony podpisem  na ostatniej stronie wzór 

umowy  dla danej części np. jednej, kilku części lub wszystkich części, na które Wykonawca składa 

ofertę częściową wybraną z pkt. 4.1  

4.4 Załącznik nr 14 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału, do oferty                      

o zamówieniu składa każdy Wykonawca w jednym egzemplarzu.  

 

5. Zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych na jeden, kilka lub wszystkie części.  

6. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części (I-VI), jednakże w obrębie danej części może 

złożyć tylko jedną ofertę.  

7. Każda część traktowana będzie przez Zmawiającego oddzielnie i podlegać będzie odrębnej ocenie. 

8. Z pośród złożonych poprawnie ofert wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza w obrębie danej części 

przedmiotu zamówienia.  

 

Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 

Zamawiającego lub telefonicznie 081 466 55 66 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 

7.00 -15.00. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Kierownik administracji - Martyna 

Jaskóła. 

 

Opis sposobu obliczania ceny: 

1. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając cały okres zamówienia od dnia 01.09.2021 r. do dnia 

31.08.2022 r. , która obowiązywać będzie przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie 

podlegać waloryzacji. 

2. Cena musi zawierać wszystkie koszy niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty 

dostarczenia rożnych artykułów spożywczych do placówek Zamawiającego. 

3. W kosztorysie cenowym stanowiącym załącznik od nr 2 do nr 7  do niniejszego ogłoszenia należy: 

 wpisać ceny jednostkowe netto asortymentu 

 wyliczyć i wpisać wartość całkowitą netto, wartość całkowitą brutto asortymentu we wszystkich 

pozycjach z uwzględnieniem ich ilości, 

 wpisać stawkę podatku VAT, 

 wyliczyć i wpisać cenę oferty jednostkową brutto. 

4. Wszystkie wartości winny być określone do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 

poniżej 5 należy zaokrąglić w dół, powyżej 5 i równe należy zaokrąglić w górę) i wyrażone w polskich 

złotych. 

 

Ocena ofert: 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium - Cena 100 %. 

2. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który spełni warunki i zaoferuje najniższą 

cenę za w obrębie danej części zamówienia( I- VI)   i jego oferta nie zostanie odrzucona. 



3.Najwyższą liczbę punktów w tym kryterium w obrębie jednej części otrzyma oferta najtańsza, 

pozostałe oferty w obrębie jednej części otrzymają liczbę punktów odpowiednio mniejszą                                         

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie  

P- liczba punktów 

                                 Najniższa oferowana cena 

                   P = ------------------------------------ x 100 pkt 

                                Cena oferty badanej 

Termin i miejsce składania ofert : 

1. Oferty w terminie do dnia 10.08.2020 r. do godziny 10.00 należy : 

 przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem w zaklejonej kopercie na adres 

siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” ul. Zbożowa 22A, 20-827 Lublin                      

( liczy się data 10.08.2021 r., godzina 10.00 ), 

 dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie do administracji Środowiskowego Domu 

Samopomocy „Mozaika”, budynek III piętro, pokój nr 80, ul. Zbożowa 22 A w Lublinie, 

2. Oferta winna być złożona w trwale zamkniętej kopercie i oznakowana – 

             "OFERTA – Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do ŚDS „Mozaika” w 2021 r. "  

       3.    Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

4. Złożenie oferty nie musi skutkować zawarciem umowy między stronami. 

5. Zamawiający może unieważnić postępowanie do czasu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

      6.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r. 

      7.    Umowa dotycząca przedmiotu zamówienia w obrębie każdej części zostanie zawarta od dnia  

             01.09.2021 do 31.08.2022 

      8.    Za wykonaną dostawę Wykonawca deklaruje termin płatności 21 dni od daty poprawnie    

             wystawionej faktury, na realizację przedmiotu zamówienia, według n/w informacji: 

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

NIP 9462575811 

 Odbiorca: Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” , ul. Zbożowa 22 A, 20-827 Lublin 

 

9. Złożony przez Wykonawcę formularz ofertowy - załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, nie może być modyfikowany, poprawiany, zmieniany, gdyż będzie to skutkowało 

odrzuceniem oferty przez Zamawiającego, a kosztorys cenowy – załącznik od nr 2 do nr 7  do ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia, niezawierający pełnego zakresu przedmiotu zamówienia nie będzie 

rozpatrywany i zostanie odrzucony przez Zamawiającego. 

 

Opis wymagań stawianych Wykonawcy: 

Zamawiający wymaga by Wykonawca podlegał stałemu nadzorowi właściwej miejscowej Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz.2021 z póżn.zm.) lub gdy Wykonawca pochodzi z innego państwa to 

równoważnemu jej organowi istniejącemu na terenie innych państw.  

 

Zawartość oferty: 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1. Załącznik nr 1  - wypełniony i podpisany formularz ofertowy  

2. Załącznik od nr 2  do nr 7 - wypełniony i podpisany kosztorys cenowy (w zależności od oferty 

Wykonawcy w związku z dopuszczeniem składnia ofert częściowych przez Zmawiającego, Wykonawca może 

złożyć ofertę                                i kosztorys cenowy na jedną, kilka lub wszystkie części przedmiotu zamówienia)  
3. Załącznik od nr 8 do nr 13  - zaparafowany wzór umowy (w zależności od oferty Wykonawcy w związku                                          

z dopuszczeniem składnia ofert częściowych przez Zmawiającego, Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka 

lub wszystkie części przedmiotu zamówienia do której dołącza wzór umowy do jednej, kilku lub wszystkich części 

przedmiotu zamówienia)  

 

4. Załącznik nr 14 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału  

 

 



 

 

 

Załączniki do niniejszego ogłoszenia: 

 

 Załącznik Nr 1 – formularz oferty  

 

Załącznik Nr 2 – kosztorys cenowy część I      – jaja świeże  

Załącznik Nr 3 – kosztorys cenowy część II   – warzywa i owoce   

Załącznik Nr 4 – kosztorys cenowy część III  – wędliny wieprzowe i drobiowe  

Załącznik Nr 5 – kosztorys cenowy część IV  – nabiał  

Załącznik Nr 6 – kosztorys cenowy część V   – różne artykuły spożywcze   

Załącznik Nr 7 – kosztorys cenowy część VI  – pieczywo i ciasto   

 

 

Załącznik Nr 8 – wzór umowy  część I      – jaja świeże 

Załącznik Nr 9 – wzór umowy  część II     – warzywa i owoce  

Załącznik Nr 10 – wzór umowy  część III – wędliny wieprzowe i drobiowe 

Załącznik Nr 11 – wzór umowy  część IV  – nabiał 

Załącznik Nr 12 – wzór umowy  część V  – różne artykuły spożywcze 

Załącznik Nr 13 – wzór umowy  część VI – pieczywo i ciasto  

 

Załącznik Nr 14 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału 

Klauzula przetwarzania danych osobowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

( Pieczęć i podpis Zamawiającego) 

 

 

 

 

 

Lublin, dnia 22.07.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego 

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO)-(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

uprzejmie informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika”, 

ul. Zbożowa 22A, 20-827 Lublin 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych– adres e:mail: mozaika@mozaika.lublin.eu 

3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu prawnego w celu związanym                     

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), 

4) odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/ Pana dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z ustawą                        

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i instrukcją kancelaryjną, 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie / 

Rozdział III RODO – Prawa osoby, której dane dotyczą szczegółowo określa zasady, kiedy Pani/ Panu 

wymienione prawa przysługują/, 

7) ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

8) Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania, 

9) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne,                                  

a w pozostałym zakresie dobrowolne. 
 

 

 

 

 


