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Nr postępowania 8/2022

Wojewódzki Szpital  Obserwacyjno – Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy zaprasza do składania ofert na

sukcesywne dostawy   pieczywa  . Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi jedną część, Zamawiający nie zdecydował się na

wydzielenie przedmiotu zamówienia na poszczególne pakiety.

I. Zamawiający

Nazwa: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno – Zakaźny im. Tadeusza Browicza 

Adres: 85-030 Bydgoszcz, ul. Św. Floriana 12

KRS_0000063531 ; NIP_554-22-12-988; REGON_000979188

Telefon: 52_325-56-00; Faks: 52_325-56-50 ; E-mail:  sekretariat@wsoz.pl

Strona internetowa: www.wsoz.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i wykaz przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo- cenowy). 

Ze względu na specyfikę placówki nie jest możliwe dokładne określenie ilości asortymentu, jednakże Szpital musi być

przygotowany na każdą ewentualność. Dlatego podane w załączniku nr 2 – formularzu asortymentowo - cenowym ilości

są ilościami szacunkowymi i mogą być zmniejszone o maksymalnie 40% ilości wskazanej w formularzu asortymentowo -

cenowym lub zwiększone o maksymalnie 40% ilości wskazanej w formularzu asortymentowo - cenowym. O zmianie

jednostronnie decyduje zamawiający, który każdorazowo będzie informował wykonawcę drogą mailową. Z tego tytułu nie

będą przysługiwały wykonawcy żadne roszczenia z wyjątkiem zapłaty ceny za dostarczony towar.

Dostarczone  produkty  oznakowane  mają  być  zgodnie  z  wymogami  rozporządzenia  w  sprawie  znakowania

poszczególnych rodzajów środków spożywczych ( Dz. U. z 2015, poz. 29 ze zm.) tzn. muszą zawierać:

    • nazwę środka spożywczego

    • dotyczące składników występujących w środku spożywczym

    • datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia

    • dane identyfikujące:

    ◦ producenta środka spożywczego

    ◦ kraj w którym wyprodukowano środek spożywczy

    • zawartość netto lub liczbę sztuk środka spożywczego w opakowaniu

    • warunki przechowywania ( w przypadku gdy jakość produktu zależy od jego przechowywania)

    • oznaczenie partii produkcji

    • klasę jakości handlowej

  • specyfikacje produktów z uwzględnieniem składu, alergenów lub możliwie występujących składników powodujących

nietolerancje pokarmowe 

Artykuły  żywnościowe  muszą  być  zgodne  z  bezwzględnie  obowiązującymi  przepisami  prawa  polskiego  oraz  Unii
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Europejskiej, w tym w szczególności lecz nie wyłącznie z:

- Ustawą z 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2021 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. 2020r. poz.1753)

    

Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny  z  zasadami GMP  (Dobra  Praktyka Produkcyjna), GHP   (Dobra

Praktyka   Higieniczna)  i systemem  HACCP  (System  zarządzania   bezpieczeństwem zdrowotnym żywności)

Każdy dostarczony produkt musi spełniać parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przez polskie normy

i wymogi sanitarno – epidemiologiczne.

Pojemniki i opakowania muszą posiadać atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością

- elementy ułożone w opakowaniu w sposób nie powodujący deformacji i zapewniający estetyczny wygląd gotowego

wyrobu,

a)  Opakowanie  powinno  być  czyste,  bez  obcych  zapachów,  nieuszkodzone  mechanicznie,  powinno  zabezpieczać

produkt przed zanieczyszczeniem i  zniszczeniem oraz zapewniać właściwą jakość produktu podczas całego okresu

przydatności do spożycia.

b) Nie dopuszcza się stosowania opakowań zastępczych.

-  Opakowania  transportowe powinny  zabezpieczać  produkt  przed uszkodzeniem i  zanieczyszczeniem,  powinny  być

czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni, załamań i innych uszkodzeń mechanicznych. 

Środek transportowy musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do przewozu określonych produktów /

artykułów spożywczych oraz winien być przystosowany do transportu określonych artykułów. 

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia / warunki gwarancji / terminy płatności:

- Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.  Wykonawca będzie dostarczać zamówiony

przez zamawiającego towar w terminie: - od poniedziałku do soboty w godz  4:00 – 6:00.  Zamówienia będą składane

telefonicznie bądź mailowo z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy oraz rozładunku produktów w magazynie znajdującym się w budynku Kuchni

Szpitala, w terminach uzgodnionych z zamawiającym.

-  Zapłata  należności  za dostarczony  towar  następować będzie  przelewem po dostarczeniu  i  przyjęciu  towaru  oraz

wystawieniu i doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury w terminie 60 dni.

- Wszelkie zgłoszenia reklamacji  jakościowych i ilościowych dotyczące dostaw produktów wskazanych w  formularzu

asortymentowo  -  cenowym odbywać  się  będą  drogą  mailową.  Realizacja  reklamacji  następować  będzie  na  koszt

wykonawcy w terminie do 2 dni roboczych od daty mailowego zgłoszenia reklamacji.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podsta-

wie art. 1 pkt.3 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdzia -

łania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Dz.U. 2022 poz. 835. 

V. Termin związania ofertą:

- Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni tj do dnia 21.07.2022r.
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- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. Informacja o sposobie przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Złożona przez wykonawcę oferta musi zostać sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania

ofertowego (formularz ofertowy). Ponadto do oferty należy dostarczyć:

- prawidłowo wypełniony i podpisany zał nr 2 - formularz asortymentowo – cenowy (uwaga wszystkie pola muszą być

wypełnione)

- oświadczenie stanowiące załącznik nr 3

- oświadczenie stanowiące załącznik nr 4

3. Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena ofertowa, jak również ceny jednostkowe muszą uwzględniać

wszystkie  wymagania  niniejszego  ogłoszenia  oraz  obejmować  wszelkie  koszty,  jakie  poniesie  wykonawca  z  tytułu

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji z przedmiotu zamówienia.

5.  Cena ofertowa brutto  zaproponowana przez wykonawcę w Formularzu  ofertowym,  (załącznik  nr  1  do  zapytania

ofertowego) musi obejmować wszystkie części składowe oraz wszelkie podatki i zobowiązania wynikające z przedmiotu

zamówienia. Wykonawca oświadcza, że cena będzie ostateczna. 

6. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń warunków określonych w niniejszym zapytaniu.

VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć do 22.06.2022 r., do godz. 9:00:

w wersji elektronicznej na adres e-mail: a.renk@wsoz.pl

Otwarcie ofert nastąpi 22.06.2022r. o godz. 9:15

VIII. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1/ Cena oferty

Ranga 60 %

2/ Okres stałości ceny 

 ( max. 12 miesięcy )

Ranga 40 %

Przy ocenie kryterium „Cena oferty” zostanie wykorzystany wzór :

LPC = [ C_min / C_bad ] x 60, gdzie:

LPC - liczba punktów za cenę oferty,

C_min – cena brutto najtańszej oferty spośród ofert złożonych ,

C_bad - cena brutto oferty badanej.

Przy ocenie kryterium „Okres stałości ceny” zostanie wykorzystany następujący sposób obliczenia punktacji:

Okres stałości ceny badanej oferty

S = -----------------------------------------------------------------  x 40 pkt

Najdłuższy oferowany okres stałości ceny w miesiącach 

najkorzystniejszej złożonej oferty max 12 miesięcy
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Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + S 

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

S – punkty uzyskane w kryterium „Okres stałości ceny”. 

Najkorzystniejszą jest oferta, której L jest największe.

Oferowana przez wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako

ostateczna do zapłaty  przez Zamawiającego,  określona do dwóch miejsc po przecinku.  Uzyskana ocena  zostanie

zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Max ilość punktów - 100

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli

oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty,  podając nazwę firmy lub imię i  nazwisko oraz adres wykonawcy, którego

ofertę wybrano oraz zamieści informacje, o których mowa wyżej na swojej stronie internetowej.

2.  Jeśli  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  wycofa  się  z  postępowania  lub  odmawia  podpisania  umowy,

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich

ponownego badania i oceny.

X. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w dowolnym momencie przed podpisaniem umowy bez

podania przyczyny.

XI. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji związanych z postępowaniem są:

p. Małgorzata Kruszyńska – Kierownik Sekcji Żywienia  tel. 52/32 55 665 -w sprawach merytorycznych

p. Adam Renk – Inspektor ds. zamówień publicznych tel. 52/32 55 654, fax. 52/32 55 664, email: a.renk@wsoz.pl

X.   Załączniki  :  

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy

- załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

- załącznik nr 3 – oświadczenie 

- załącznik nr 4 – oświadczenie

- załącznik nr 5 – wzór umowy
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