
Nr sprawy:
DPS.DGO- 230.CPV grupa 331.20l7
Dostawyw2Ol8r. *.

ZAPRIOSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
na do§tawę pieluchomajtek

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoĘ 30 000 euro.

Zamawiającyz
Nabywca: Miasto Ostrołęka, plac gen, Józefa Bema l, 07 - 4I0 Ostrołęka
NIP: 758 2l4 20 02 REGON: 550668410

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa

Ęsiąclecia,07-410 Ostrołęka, ul. Rolna 27,
tel 2917 60 2ż 80l8I, fax 29 l7 60 2ż 85
adres strony internetowej : www dps-o stroleka.pl
adres poczty elektronicznej : zampubl@dps-ostroleka.pl,

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia do którego nie
stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówięń publicznych ( tj. Dz. U. z 20I5r.,
poz. 2164, zpóżn.nn.) pn. Dostawa pieluchomajtek CPV grupa 331.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieluchomajtek w rozmiarach M, L dla
mieszkńców Domu Pomocy Społecznej.
Oferowane produkty powinny posiadać następuj ące właściwości :

1) oddychające wszystkie warstwy na całej powierzchni,
2) regulowany, elastyczny pas biodrowy lub dwie pary ptzylepców zapewniających

trwałe mocowanie,
3) podwójny wkład chłonny,
4) długość wkładu chłonnego dla rozmiaru M, L,
5) system szybkiego i dokładnego wchłaniania lub równoważny,
6) wewnątrz falbarrki boczne zapobiegĄące wyciekom, skierowane na zewnątrz,
7) dwa identyfikatory wilgotności - klejowy i tuszowy,
B) dwa ściągacze foliowe.

2. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia - od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskaó osobiście
w siedzibię Zamawiającego lub telefonicznie pod numerem tel.291760 22 80l8l
wew.134,110.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
. P. Andrzej Siennicki - Kierownik Działu Gospodarczego t Obsługi,
o P, Teresa Mierzejewska - St. inspektor ds, gospodarczych i zamówień publicznych.

4. Opis łvymagań stawianych Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się Wykonawcy,którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu:

1_) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nal<ładaj ą o b owi ązek p o s i adani a taki ch uprawni eń ;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie otaz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówięnia lub przedstawią pisemne



zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ćkonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zarnówienta.

5. ZawartośćoferĘ.
Dla wazności oferty cenowej musi zawieraó następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy - zał. nr l,
2) wypełniony formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy - zń. nr 1 do formularza

ofertowego,
3) zaakceptowany wzór umowy,
4) kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do

występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodnośó z oryginńem ptzez
Wykonawcę).

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:. cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, VAT, brutto,. cena ofeńowa podana przęz Wykonawcę obowiązuj e pruez okres ważności umowy
i nie podlega waloryzacji.

7, Przy wyborze oferty cenowej do realizacji Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:

1) cena - 60%
2)jakośó - 40%

w tym:
a) oddychające wszystkie warstwy na cńej powierzchni - 5%
b) regulowany, elastyczny pas biodrowy lub dwie pary 5%

przylepców zapewniających trwałe mocowanie,
c) podwójny wkład chłonny, 5%
d) długośó wkładu chłonnego dla rozmiaru M, L 5%
e) system szybkiego i dokładnego wchłaniania 5%

lub równowńny,
0 wewnątrz falbanki boczne zapobiegające wyciekom 5%

skierowane na zewnątrz,
g) dwa identyfikatory wilgotności - klejowy i tuszowy 5%
h) dwa ściągacze foliowe - 5%

8. Opis sposobu wyboru oferĘ najkorzystniejszej.
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione
wymagania udzińu w postępowaniu oraz uzyska max ilość punktów w ocenie kryteriów
oceny ofert:
1) Oceniane kryterium i jego rangaw ocenie:

Cena = 600ń wagi
Jakość = 40Yo wagi

2) Sposób obliczania wartości punktowej kryterium cena:
Punktacja za kryterium cena obliczona będzie wg wzoru:

P= C(n) : C(or) x 100pkt x 600ń
P = .I(n) : J (or) x 100 pktx 40oń

J (n) - niższa jakość
J (or) -jakośó oferty rozpattywanej
C(n) -cena najńższa
C(or) - cena oferty rozpatrywanej
P -licńapunktów za kryerium
Cena - na podstawie danych zawartych w Formularzu ofertowym

3) Ocena końcowa oferty:
Ocenę końcową oferty stanowi |iczbauzyskanych punktów.



9. Formao miejsce i termin złożenia oferĘ:
1) ofertę należy sporządzió w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na zńączonym

druku - formularz ofertowy, * "

2) ofertę należy złożyó w nieprzejrzystej, zamkniętej i nienaruszonej kopercie. Koperta
powinna byó zaadresowana na adres Zamawiającęgo oraz posiadać dopisek
o treści: ,, Oferta na dostawę pieluchomajtek" ,

3) ofertę na\eży ńożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w Domu
Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia,
07-410 Ostrołęka, ul, Rolna 27 Iń za pośrednictwem poczty na adres ZamawiĄącego
(Iiczy się data wpłyłvu do sekretariatu DPS) ostatecznie do dnia 07,12.20t7r,
do godz. 1500,

4) oferta otrzymanaprzezZamawiającego po ww. terminię nie będziebtanapod uwagę,
5) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ptzez siebie ofertę ptzed

terminem upływu do jej składania.
10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Zamańający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w następuj ących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziŃu postępowaniu, o których

mowa w pkt, 4;
2) cena najkorzystniejszej oferty ptzewyższa kwotę, ktfuąZamawiający możę ptzeznaczyó

na sfi nansowanie zatnówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub

wykonanie zamówienia nie lreży w interesie publicznym, częgo nie mozna było
wcześniej przewidziec.

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferĘ.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę)albo imię
i nazwisko, siedzibę Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazry (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty, a takżę punktację przyznaną ofertom w kuZdym
kryterium oceny ofert i Łączną punktację zostanię opublikowana tiezwłocznie na stronie
internetowej www. dps-ostroleka.pl .

12.Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
1) wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w treści zgodnej

zzałączonym wzoręm i na warunkachzłożonej ofeĘ w okresie związaniaofertą,
2) umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

W załączeniu:
1. Formularz ofertowy - zał. nt l ,

2.Forńliarz asortymentowo - ilościowo - cenowy - zał. nr 1 do formularza ofertowego,
3. Wzór umowy.

Sporządzono w Dziale Gospodarczymi Obsługi:
1. P.Andrzej Siennicki - Kierownik Działu Gospodarczego i Obsługi,

'c Fiel,silOstrołęka, dnia 20. 1 Lż0I7 r.
zatwrcrdził


