
Smyków, dn. 13.03.2012 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie
Smyków 91;26-212 Smyków, tel. 041/37 39 008

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie Smyków 91; 26-212
Smyków teL/fax 041/3739 008 adres e-mail:gopsmykow@poczta.onet.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów
żywnościowych (tj. mąka, cukier, mleko, sery, puszki, produkty w słoikach, makarony
itp.) ze Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim Aleja 3 Maja
73;27-400 Ostrowiec Św. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie:
Smyków 91;26-212 Smyków. Dostawca samodzielnie odbiera towar wiąże się to z tym iż
musi samodzielnie załadować towar. Artykuły są przygotowane na paletach na których
zostaje przewieziony na miejsce. Asortyment otrzymany zostaje przewieziony na miejsce
na umówioną godzinę. Dostawca czeka aż towar zostanie rozładowany w naszym
magazynie. W związku z powyższym dostawca musi posiadać:
a) samochód w którym w bezpieczny sposób przetransportuje jednorazowo od 4,5 t do

5,5 tony żywności.
b) Z uwagi na to iż dostawca samodzielnie w umówionym terminie odbiera towar i

przywozi na miejsce dobrze gdyby samochód dostawczy był wyposażony w windę
oraz paleciak do przewożenia palet.

c) Godziny dostaw do Ośrodka od 8.30 do 14.30.

3. Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2012 do 28.12.2012 r. tj (od 7 do 10 transportów)
4. Cenę netto, brutto i podatek Vat należy określić w formularzu ofertowym (druk zał. nr 1)
5. Kryterium wyboru oferty: cena, maksymalna liczba punktów: 100 punktów.

Najniższa oferta otrzyma 100 punktów natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na
podstawie wzoru: (cena najniższej oferty/cena badanej oferty) x 100
Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów: 100.

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na FORMULARZU OFERTY
CENOWEJ, która stanowi Załącznik Nr l do niniejszego zaproszenia, w języku polskim,
w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w
siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: "Oferta na
dostawę artykułów żywnościowych ze Świętokrzyskiego Banku Żywności w
Ostrowcu Świętokrzyskim dla GOPS w Smykowie". Wszystkie zmiany w treści oferty
(poprawki, podkreślenia, dopiski) powinny być opatrzone podpisem i pieczątką imienna
osoby podpisującej ofertę. Nie dopuszcza się dokonywania zmian przy użyciu korektora.
Każda strona oferty oraz z załącznikami muszą być parafowane przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy



7. Oferent wmien znajdować się w sytuacji ekonomicznej finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.

8. Ofertę złożyć można:
a) osobiście u zamawiającego pok. Nr 12,
b) pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie, Smyków

91,26-212 Smyków
c) pocztą e-mail: gopsmykow@poczta.onet.pl
d) faksem pod numerem (041) 37 39 008

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
10. Wykonawca nie może w całości powierzyć wykonania zadania innym podmiotom.
11. Ofertę należy złożyć w terminie do 22.03.2012 r. do godziny 9.00 (liczy się data wpływy

oferty, nie data stempla pocztowego).
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2011 r. o godz. 11.15 w pokoju nr 12 (GOPS w

Smykowie).

13. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
Niezależnie od wyniku postępowania Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14. Oferent może wprowadzać zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert.

15. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 14 000,00 euro postępowanie
prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 styczna 2004r Prawo
zamówień publicznych.

16. Zamawiający zaprosi do podpisania umowy firmę, która zaproponowała najniższą cenę,
spośród firm, które złożyły oferty cenowe odpowiadające przedmiotowi zamówienia
określonemu w niniejszym zaproszeniu.

Przesłana przez Państwa oferta cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.
zm.)

17. Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pod numerem
telefonu 041/37 39 008 (Anna Stachera p.o. kierownik GOPS-u).

Załączniki :
Nr 1 - formularz oferty cenowej
Nr 2 - wzór umowy

(czytelny podpis kierownika GOPS)


