
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650959624

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Moszczany 1

1.5.2.) Miejscowość: Laszki

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-543

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 628 33 72

1.5.8.) Numer faksu: 16 628 33 72

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps.moszczany@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.moszczanydps.domypomocy

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna - Dom Pomocy Społęcznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ce40aaf-51d5-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00292580/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-30 14:34

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00052433/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Artykuły spożywcze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.moszcznydps.domypomocy

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.mini Portal
https://miniportal.uzp.gov.pl
2.ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarte w Załączniku Nr 8 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarte w Załączniku Nr 8 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.AG.26.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
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4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pieczywo - Produkty spożywcze według Załącznika Nr do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający gwarantuje , że 70% artykułów wymienionych w Załączniku Nr 2 do SWZ
wykorzysta, pozostałą część zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem. Okolicznością
skorzystania z prawa opcji przez zamawiającego będzie zmniejszenie ilości osób
przebywających w Domu Pomocy Społecznej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja DPS w Moszczanach.
2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny 
ofert na podstawie następujących kryteriów :
a) cena oferty – waga kryterium 60% 
b) termin płatności – waga kryterium 40%
3. Opis metody wyliczenia punktów.
Punktacja za cenę ofert ustalona zostanie w następujący sposób , ofercie 
o najniższej cenie zostanie przyznana maksymalna ilość 60 pkt. Pozostałe oferty przeliczone
zostaną wg wzoru :

cena najniższa brutto
cena = --------------------------------------- x waga x 100
cena badanej oferty brutto

Punktacja za termin płatności ustalona zostanie w następujący sposób, ofercie
z najdłuższym terminem płatności zostanie przyznana maksymalna ilość 40 punktów

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
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Termin płatności badanej oferty w dniach
Termin płatności = ------------------------------------------------------ x waga x 100
Termin płatności najdłuższy w dniach
Termin płatności dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik 1
do niniejszej specyfikacji).
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r. 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. 2019r. poz.118 z późn.zm.).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Warzywa owoce, jajka - Produkty spożywcze według Załącznika nr @ do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający gwarantuje , że 70% artykułów wymienionych w Załączniku Nr 2 do SWZ
wykorzysta, pozostałą część zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem. Okolicznością
skorzystania z prawa opcji przez zamawiającego będzie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja DPS w Moszczanach.
2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny 
ofert na podstawie następujących kryteriów :
a) cena oferty – waga kryterium 60% 
b) termin płatności – waga kryterium 40%
3. Opis metody wyliczenia punktów.
Punktacja za cenę ofert ustalona zostanie w następujący sposób , ofercie 
o najniższej cenie zostanie przyznana maksymalna ilość 60 pkt. Pozostałe oferty przeliczone
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zostaną wg wzoru :

cena najniższa brutto
cena = --------------------------------------- x waga x 100
cena badanej oferty brutto

Punktacja za termin płatności ustalona zostanie w następujący sposób, ofercie
z najdłuższym terminem płatności zostanie przyznana maksymalna ilość 40 punktów

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
Termin płatności badanej oferty w dniach
Termin płatności = ------------------------------------------------------ x waga x 100
Termin płatności najdłuższy w dniach
Termin płatności dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik 1
do niniejszej specyfikacji).
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r. 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. 2019r. poz.118 z późn.zm.).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Produkty mleczarskie - Produkty spożywcze według Załącznika Nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający gwarantuje , że 70% artykułów wymienionych w Załączniku Nr 2 do SWZ
wykorzysta, pozostałą część zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem. Okolicznością
skorzystania z prawa opcji przez zamawiającego będzie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
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4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja DPS w Moszczanach.
2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny 
ofert na podstawie następujących kryteriów :
a) cena oferty – waga kryterium 60% 
b) termin płatności – waga kryterium 40%
3. Opis metody wyliczenia punktów.
Punktacja za cenę ofert ustalona zostanie w następujący sposób , ofercie 
o najniższej cenie zostanie przyznana maksymalna ilość 60 pkt. Pozostałe oferty przeliczone
zostaną wg wzoru :

cena najniższa brutto
cena = --------------------------------------- x waga x 100
cena badanej oferty brutto

Punktacja za termin płatności ustalona zostanie w następujący sposób, ofercie
z najdłuższym terminem płatności zostanie przyznana maksymalna ilość 40 punktów

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
Termin płatności badanej oferty w dniach
Termin płatności = ------------------------------------------------------ x waga x 100
Termin płatności najdłuższy w dniach
Termin płatności dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik 1
do niniejszej specyfikacji).
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r. 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. 2019r. poz.118 z późn.zm.).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Różne produkty spożywcze - Produkty spożywcze według Załącznika Nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
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Zamawiający gwarantuje , że 70% artykułów wymienionych w Załączniku Nr 2 do SWZ
wykorzysta, pozostałą część zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem. Okolicznością
skorzystania z prawa opcji przez zamawiającego będzie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja DPS w Moszczanach.
2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny 
ofert na podstawie następujących kryteriów :
a) cena oferty – waga kryterium 60% 
b) termin płatności – waga kryterium 40%
3. Opis metody wyliczenia punktów.
Punktacja za cenę ofert ustalona zostanie w następujący sposób , ofercie 
o najniższej cenie zostanie przyznana maksymalna ilość 60 pkt. Pozostałe oferty przeliczone
zostaną wg wzoru :

cena najniższa brutto
cena = --------------------------------------- x waga x 100
cena badanej oferty brutto

Punktacja za termin płatności ustalona zostanie w następujący sposób, ofercie
z najdłuższym terminem płatności zostanie przyznana maksymalna ilość 40 punktów

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
Termin płatności badanej oferty w dniach
Termin płatności = ------------------------------------------------------ x waga x 100
Termin płatności najdłuższy w dniach
Termin płatności dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik 1
do niniejszej specyfikacji).
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r. 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. 2019r. poz.118 z późn.zm.).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mięso z drobiu, ryby i mrożonki - Produkty spożywcze według Załącznika Nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający gwarantuje , że 70% artykułów wymienionych w Załączniku Nr 2 do SWZ
wykorzysta, pozostałą część zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem. Okolicznością
skorzystania z prawa opcji przez zamawiającego będzie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja DPS w Moszczanach.
2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny 
ofert na podstawie następujących kryteriów :
a) cena oferty – waga kryterium 60% 
b) termin płatności – waga kryterium 40%
3. Opis metody wyliczenia punktów.
Punktacja za cenę ofert ustalona zostanie w następujący sposób , ofercie 
o najniższej cenie zostanie przyznana maksymalna ilość 60 pkt. Pozostałe oferty przeliczone
zostaną wg wzoru :

cena najniższa brutto
cena = --------------------------------------- x waga x 100
cena badanej oferty brutto

Punktacja za termin płatności ustalona zostanie w następujący sposób, ofercie
z najdłuższym terminem płatności zostanie przyznana maksymalna ilość 40 punktów

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
Termin płatności badanej oferty w dniach
Termin płatności = ------------------------------------------------------ x waga x 100
Termin płatności najdłuższy w dniach
Termin płatności dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik 1
do niniejszej specyfikacji).
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r. 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. 2019r. poz.118 z późn.zm.).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00
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Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie stawia szczególnych
wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony po przedłożeniu
odpisu lub informacji z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w
zakresie spełnienia tego warunku.
4) Zdolność techniczna lub zawodowa. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w
zakresie spełnienia tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 108 ust.1 oraz w art. 109 ust. 1
pkt 4 - wzór stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Odpis lub informacja z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1.Odpis lub informacja z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 108 ust.1 oraz w art.
109 ust. 1 pkt 4 - wzór stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oświadczenie dodatkowe Załącznik Nr 6 do SWZ
2. Oświadczenie wykonawcy Załącznik Nr 7 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pomocą Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udotępnionego na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-08
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja DPS w Moszczanach. 2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny  ofert na podstawie następujących kryteriów : a) cena oferty – waga kryterium 60%  b) termin płatności – waga kryterium 40% 3. Opis metody wyliczenia punktów. Punktacja za cenę ofert ustalona zostanie w następujący sposób , ofercie  o najniższej cenie zostanie przyznana maksymalna ilość 60 pkt. Pozostałe oferty przeliczone zostaną wg wzoru :  cena najniższa brutto cena = ---------------------------------------	x waga x 100 cena badanej oferty brutto  Punktacja za termin płatności ustalona zostanie w następujący sposób, ofercie z najdłuższym terminem płatności zostanie przyznana maksymalna ilość 40 punktów  Oferty zostaną przeliczone wg wzoru: Termin płatności badanej oferty w dniach Termin płatności = ------------------------------------------------------ x waga x 100 Termin płatności najdłuższy w dniach Termin płatności dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik 1 do niniejszej specyfikacji). Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r.  o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. 2019r. poz.118 z późn.zm.).
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	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 108 ust.1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 - wzór stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpis lub informacja z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
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	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
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	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-09 11:00
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