ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 29.11.2019 roku

Dom Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot NIP 585 145 61 22 w
oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r z póź. zm. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz uregulowaniami
wewnętrznymi Dyrektora DPS, zaprasza podmioty mające doświadczenie w obsłudze
jednostek użyteczności publicznej (własnym transportem).
I . OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Sopocie:
Część 1 kompleksowa usługa pogrzebowa
Część 2 pranie pościeli
Część 3 konserwacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Wymagania dotyczące przedmiotu usługi zawarte są w wykazie cenowo asortymentowym w załączonym formularzu oferty, określającym nazwę usługi wraz z
opisem jego wymaganych właściwości.
Typ obiektu: budynek użyteczności publicznej
Termin realizacji zamówienia:
od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
II. Oferta powinna zawierać
1. Wypełniony formularz ofertowy wraz z odpowiednią tabelę asortymentową,
opatrzony podpisem osoby upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
2. oświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego (art.
22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2015 r. , 2164))
3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wg. załączonego wzoru (załącznik nr 1) .
III. Warunki realizacji umowy
1. Należność z tytułu umowy będzie regulowana na podstawie faktury Wykonawcy,
przelewem na jego konto wymienione w fakturze, w terminie 14 dni od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.
2. Ceny jednostkowe wyszczególnione w formularzu cenowym mogą być
waloryzowane, zgodnie ze wskaźnikiem k w a r t a l n y m wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych, ogłaszanych przez Prezesa GUS.
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane począwszy od 1 maja 2020., nie częściej
jednak niż raz na kwartał. Podstawą waloryzacji jest wzrost cen za kwartał
poprzedzający wzrost wskazany w punkcie powyżej. Waloryzacja przysługuje Wykonawcy,
jeżeli wskaźnik ten przekroczy w poprzedzajacym kwartale co najmniej 5%.
IV. Kryterium oceny ofert:
1. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:

• Cena
100 % (uśredniona cena z załącznika)
2. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
3. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
V. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferta może obejmować wszystkie części zapytania ofertowego bądź tylko
wybrane. W ofercie należy zaoferować cenę brutto obejmująca wszystkie
koszty związane z dostarczeniem poszczególnych artykułów do DPS Sopot.
2. Ofertę w formie pisemnej – tradycyjnej w zamkniętym opakowaniu,
zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający przypadkowe zapoznanie się z treścią
oferty, opatrzonym napisem:
„Oferta na usługę
……………………………….......................................…………
…… nazwa asortymentu*
dla Domu Pomocy Społecznej w Sopocie na 2020 rok”
* wskazać część na jaką składana jest oferta.należy

złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w
Sopocie, 81-866 Sopot ul. Mickiewicza 49 pok. 151 do dnia 15.12. 2019 r do godz. 15.00.
3.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową (decyduje data stempla
pocztowego) konieczne jest przesłanie kserokopii oferty faksem lub drogą
elektroniczną w terminie wyznaczonym do składania ofert.

4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych o zamówieniu.
6.

Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawców do złożenia
wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie
wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

7. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
8.

Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania
informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na
stronie
www.dpssopot.pl, w zakładce BIP

zamieszczając
internetowej

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego na
każdym jego etapie bez podania uzasadnienia
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Sopocie
Agnieszka Cysewska
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Iloną Gajewską, tel. 58 551 23 18
w. 109, Fax. 58 710 15 20, adres e mail: dps@dpssopot.pl, godz. pracy sekretariatu 7.30 –
15.30.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE
ul. MICKIEWICZA 49 w SOPOCIE 81-866

Dane dotyczące Wykonawcy:
Pełna nazwa Wykonawcy:
.……......………………………………………..……………………………………...........................
........................................................................................................................
Adres siedziby:
……………………………………………………………………………….……….............................
NIP .................................................................. REGON ……………………………….
Tel. ….………………. , FAX ……..………………………, e-mail: .....................................
Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o
szacunkowej wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 tys. euro netto wyłączonej ze
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015r. poz. 2164 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ogłoszonego przez Dom Pomocy Społecznej w
Sopocie, składamy, poniższą ofertę:
1.Oferujemy wykonanie usługę ……………………………………………*
* wymienić oferowany asortyment wg części wskazanych w zapytaniu ofertowym

UWAGA: do
formularza
asortymentowo - cenowy

oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz

2. Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp.
3. Oświadczamy, że spełniamy warunki
zamawiającego w zapytaniu ofertowym

udziału

w

postępowaniu

określone

przez

4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do dostarczania przedmiotu zamówienia własnym
transportem i na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że posiadamy niezbędne zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej
działalności
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych
zastrzeżeń.
7. Zobowiązujemy się w przypadku dokonania wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
warunkach i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu
składania ofert.
9. Oferujemy termin płatności 14 dni.
10. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy(om) do realizacji następujące części
zamówienia*
.......................................................................................................................................*
.......................................................................................................................................*
* wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om)

……………………………………..
Data i podpis Wykonawcy

Część 1 kompleksowa usługa pogrzebowa
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NAZWA
DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PRAWO DO
ZASIŁKU
opłata za miejsce
opłata eksploatacyjna cmentarza
wynajem kaplicy
wykopanie i zasypanie grobu
wyprowadzenie zwłok do grobu
ubranie zwłok
chłodnia 1 doba
trumna
kremacja
trumna kremacyjna i uran
krzyż
tabliczka
wizerunek
worek do zwłok
transport z terenu Trójmiasto - Sopot
posługa liturgiczna
odzież dla zmarłego
opłata administracyjna
nadzór pod kopaniem
RAZEM:

CENA BRUTTO

NAZWA
DLA OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH PRAWO DO
ZASIŁKU
opłata za miejsce
opłata eksploatacyjna cmentarza
wynajem kaplicy
wykopanie i zasypanie grobu
wyprowadzenie zwłok do grobu
ubranie zwłok
chłodnia 1 doba
trumna
kremacja
trumna kremacyjna i uran
krzyż
tabliczka
wizerunek
worek do zwłok
transport z terenu Trójmiasto - Sopot
posługa liturgiczna
odzież dla zmarłego
opłata administracyjna
nadzór pod kopaniem
RAZEM:

CENA BRUTTO

Część 2 pranie pościeli
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NAZWA
pościel nie płukana 1 kg
koc
ręczniki nie płukane 1kg
obrusy 1 kg
płaszcz
marynarka
spodnie
kurtka
poduszka
kołdra
Firany
materace

CENA BRUTTO

Część 3 konserwacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Zakres robót konserwacyjnych obejmuje:
•
•
•
•
•
•

Instalacje elektryczne
System sygnalizacji pożaru oddymiania
Instalację alarmową
Instalację monitoringu
Instalacje komputerowo – telefoniczna
Instalacje RTV

OFEROWANA CENA ZA MIESIĄC : brutto/netto ………………………
Koszty potrzebnych materiałów eksploatacyjnych będą rozliczane osobno.

