Gościeradów, dnia 07.05.2014.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE
Zamówienia publicznego w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie o wartości poniżej
30 000 euro ( na podstawie: art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Przedmiot zamówienia:
„Dostawa leków dla Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie ”.
Zamieszczanie ogłoszenia: nie obowiązkowe
Data zamieszczenia: 07.05.2014r.
Ogłoszenie dotyczy : Dostaw

1. Nazwa ( firma) i adres zamawiającego:
Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie
ul. Folwark 20 23-275 Gościeradów
2. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest jako rozeznanie cenowe na podstawie Regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej o wartości poniżej 30 000 euro
z zastosowaniem Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
( Dz.U.2013 poz.907 ze zmianami oraz 2014r. poz.423)
3. Adres strony internetowej , na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia :
- www.biuletyn.abip.pl/dpsgos ( BIP- Zapytania ofertowe)
- SIWZ można także otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego tj. Dom Pomocy
Społecznej w Gościeradowie w sekretariacie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:
a) przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest : „Dostawa leków dla Domu Pomocy Społecznej w
Gościeradowie ”.
b) Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)
33.60.00.00- 6 Produkty farmaceutyczne
33.69.00.00- 3 Różne produkty lecznicze.
c) możliwość składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej :

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: od 1.06.2014 do 15.01.2015 rok..
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:
Prawo do ubiegania się o udzielanie zamówienia publicznego mają Ci oferenci, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ustawy
- spełniają warunki określone przepisami art.22 ustawy
- nie pozostają w stosunku zależności z innymi oferentami.
- spełnią ocena spełnienia warunków zgodnie z pkt. V i VI SIWZ
8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Kryteria oceny ofert.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium ( nazwa
kryterium, waga, sposób punktowania):
a) cena – 100 %
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom,
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
2.1 Cena – waga 100 %
C = ( Cn : Cb ) x 100 x 100 %
C - uzyskana liczba punktów.
Cn- cena najniższa z badanych ofert,
Cb- cena badanej oferty,
3. Wynik.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ( maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą , pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższa ilość punktów.

10. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego :
Dom Pomocy Społecznej ul. Folwark 20 23-275 Gościeradów
sekretariat w terminie do dnia 19.05.2014. do godz. 10.00
Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego :
Dom Pomocy Społecznej ul. Folwark 20 23-275 Gościeradów
w dniu 19.05.2014. o godz. 10.15
11. Termin związania ofertą:
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zwiera umowy ramowej z wykonawcą.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie
prowadzona aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przywiduje po wyborze najkorzystniejszej oferty zastosowanie aukcji
elektronicznej.
15. Informację o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.
67, ust.1, pkt.6 i 7 lub art. 134, ust.6,pkt.3 i4 , jeżeli zamawiający przewiduje
udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przywiduje zamówień uzupełniających.

Zatwierdził :
inż. Tadeusz Sikora
Dyrektor DPS Gościeradów
W załączeniu SIWZ wraz z załącznikami.

