ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

I.

BENEFICJENT
Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek
47-370 Zielina, Moszna, ul. Zamkowa 1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
www.moszna-zamek.pl

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa owoców i warzyw do siedziby Beneficjenta.
Szczegółowa specyfikacja zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

III. OKRES DOSTAW
wrzesień 2010 – sierpień 2011
IV. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU
W przetargu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:
1. Złożą oświadczenia o braku przeszkód do udziału w postępowaniu, w szczególności:
a) o terminowym regulowaniu zobowiązań budżetowych ( podatkowych i ZUS/KRUS ),
b) o niekaralności za przestępstwa umyślne.
Wzór oświadczeń stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2. Podejmą na wezwanie Zamawiającego negocjacje w celu ustalenia:
a) szczegółów przedłożonej oferty,
b) warunków realizacji dostaw,
c) wartości zamówienia i zasad rozliczeń.
Odmowa udziału w negocjacjach będzie traktowana jako wycofanie oferty.
V.

SPOSÓB I TERMIN PRZEKAZYWANIA OFERT
Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną lub
faksem do godz. 10:00 dnia 2 września 2010 r. w formie zgodnej z załączonym formularzem.

VI. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA UMOWY
Wykonanie umowy
1.

Przez wykonanie umowy rozumie się dostawę do siedziby Zamawiającego przedmiotu zamówienia
sukcesywnie, w ilościach określonych w zamówieniu zgłoszonym telefonicznie lub faksem
Sprzedawcy, z co najmniej 2- dniowym wyprzedzeniem.

2.

Dostawca zobowiązuje się dostarczać towar spełniający wymogi określone w aktualnych
przepisach prawnych, w tym w przepisach fitosanitarnych, i udziela gwarancji jakościowej na
dostarczane towary.

3.

Dostawca dostarcza towar własnym transportem i na własny koszt.

4.

Środek transportu spełnia warunki określone w odpowiednich przepisach prawnych i posiada
stosowne certyfikaty (np. decyzja SANEPiD).

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania w pełni ilości poszczególnych
asortymentów będących przedmiotem Umowy.
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Warunki rozliczeń
6.

Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy należność wg ceny ofertowej.

7.

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za pobrany towar, wyszczególniony na
fakturze, przelewem na konto Dostawcy lub gotówką w terminie do 30 dni od daty wystawienia
faktury.

8.

Strony ustalają możliwość zmiany cen jedynie w następujących przypadkach:
a) zmiany stóp procentowych podatku od towarów i usług VAT dotyczących przedmiotu dostawy,
b) utrzymywania się średnich cen ogłaszanych przez „TARGPIAST” Sp. z o.o. we Wrocławiu
powyżej ceny ofertowej,
c) w każdym przypadku, o ile zmiana cen jest korzystna dla Zamawiającego.
Zmiany wymienione w pkt. a) i b) nie mogą powodować wzrostu ceny przedmiotu zamówienia
wykraczającej poza zakres procentowej podwyżki czynników pośrednich i mogą dotyczyć okresu
występowania ww. czynników.

9.

Zamiar dokonania zmiany ceny towaru przekazany zostanie Zamawiającemu w formie pisemnej
( listownie lub faksem ) z podaniem przyczyny i proponowanej wielkości zmiany.

10. Dostawca zobowiązuje się do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego dokumentów
uzasadniających ewentualną podwyżkę cen.
11. Zmiana ceny dokonana na warunkach określonych w pkt.7, 8 i 9 wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiającego i nie stanowi zmiany umowy.
Kary umowne
12. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Dostawcy , Dostawca zapłaci karę umowną
w wysokości 10% wartości umowy .
13. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie , Dostawcy
przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej . Odsetki stanowią oddzielny tytuł.
14. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej .
Postanowienia końcowe
15. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego .
VII. FORMY KONTAKTOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
Do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego upoważniony jest:
Leszek Krzysztofczyk – specjalista ds. zamówień publicznych
telefon: 77 466 8418 w. 317
faks: 77 466 8400
e-mail: L.Krzysztofczyk@moszna-zamek.pl

Moszna, dnia 26 sierpnia 2010 r.
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