
1. 

 

Oznaczenie sprawy: DPS.DAGR.271.10.2023.KJ 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 130 000 zł. 

 

Niniejsze postępowanie prowadzi się z pominięciem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 

ww. ustawy.  

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Powiat Trzebnicki, 55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6,                        

NIP  915-16-05-763  - Dom Pomocy Społecznej, 55-120 Oborniki Śląskie,                                                  

ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 33  

www.dpsobornikislaskie.pl 

tel. 71 310 23 99, 71 310 10 38 e-mail: pa@dpsobornikislaskie.pl 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:  

Sukcesywna dostawa chemii specjalistycznej i ogólnych środków czystości dla Domu 

Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z filią w Rościsławicach (adres: Rościsławice 

ul. Polna 43, 55-120 Oborniki Śląskie). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa chemii specjalistycznej i ogólnych 

środków czystości – szczegółowo określonych w formularzach cenowych. Zamówiony towar 

należy dostarczać do magazynu Domu Pomocy Społecznej w Rościsławicach, ul. Polna 43 

oraz do Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, ul. Wyszyńskiego 33. 

Dostawa towaru będzie następowała transportem Wykonawcy, na jego ryzyko i koszt. 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, o 

właściwej jakości, który spełnia wymogi przewidziane przepisami prawa.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia w trakcie realizacji umowy zakresu 

opisanego przedmiotu zamówienia. 

W przypadku nie wyczerpania przez zamawiającego, w okresie trwania umowy, pełnego 

asortymentu lub ilości podanych w formularzu cenowym, wykonawca nie będzie miał 

żadnych roszczeń do zamawiającego. 

Warunki realizacji zamówienia: 

- płatności: w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury, pod warunkiem dokonania bez zastrzeżeń odbioru dostarczonej partii 

przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, 

- terminy dostaw: Wykonawca zobowiązuje się dokonać dostawy zamówionego towaru wraz 

z fakturami w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia faksem lub mailem. Wykonanie 

dostawy nastąpi do siedzib Zamawiającego w godzinach 7:00 – 13:00. 

- gwarancja: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów przydatności do 

użytku przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w następujących częściach: 

1) chemia specjalistyczna, 

2) ogólne środki czystości. 

Szczegółowe warunki zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego zaproszenia.  
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IV. Wymagania od wykonawców (załączniki do formularza oferty):  

1. Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym (załącznik nr 1), 

2. Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenia. Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca udokumentował wykonanie co najmniej jednej dostawy nie mniejszej niż 

złożona oferta brutto. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży wykaz dostaw 

(załącznik nr 2) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert. Dopuszcza się wykaz dostaw w realizacji i zrealizowane. 

3. Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 3). 

4. Oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835). 

5. Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyki na 

wszystkie oferowane produkty chemiczne. 

 

V. Okres trwania zamówienia: od 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. 

 

VI. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe. 

1. Poniższą ofertę należy: złożyć w formie pisemnej w języku polskim w Domu Pomocy 

Społecznej w filii w Rościsławicach, ul. Polna 43 na załączonym „Formularzu Oferty” do 

dnia 21.12.2022 r. do godziny 10:00. Ofertę najlepiej przesłać poczta lub kurierem lub 

osobiście.  

2. Ofertę należy opakować w kopertę, zaadresować na Zamawiającego i opisać:  

Sukcesywna dostawa chemii specjalistycznej i ogólnych środków czystości dla Domu 

Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z filią w Rościsławicach (adres: Rościsławice 

ul. Polna 43, 55-120 Oborniki Śląskie). 

3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty 

wg kryterium cena oferty – 100% – wartość brutto 

Oferta najkorzystniejsza spośród wszystkich - nie odrzucona, otrzyma 100 punktów, 

pozostałe proporcjonalnie mniej według obliczenia jak poniżej. 

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: 

Wartość punktowa ceny wyliczona będzie według wzoru: 

 

Ilość punktów = (C min /C n) x 100 pkt 

gdzie: 

C min – najniższa cena ogółem brutto spośród oferowanych, 

C n – cena ogółem brutto ocenianej oferty. 


