
§-%§WE
-r§ff Ę

"Pogodna Jesień"

D{_}§t I,OMOCY SP{jŁECZN ET

,, POGODNA IESIEN "

58-560 }elerria Góra, ul, l.eśna 3 tel./fax.(75) 75 - 520 - 38

DPS PJ,27L4.2018 Jelenia Góra, 05.I2,20I8 r.

Zaproszenie do składaniu ofert

Dom Pomocy Społecznej ,,Pogodna Jesień" ul. Leśna 3 w Jeleniej Górzę w imieniu któ-
rego dziŃa Dyrektor DPS Pani Renata Chmielewska zaprasza do złożenia ofert na realizację
zadania, którego wartośó nie przekraczawyrażonej w ńotychrównowartości kwoty 30 000 euro,
wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 sĘcznia ż004 r. ( t1. Dz, U. z 2017 r.,
poz. 1579,2018) Prawo zarnówteń publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków,
preparatów farmaceutycznych oraz Środków medycznych

do Domu Pomocy Społecznej ooPogodna Jesieńoo w Jeleniej Górze.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia j est sukcesywna dostawa leków, preparatów farmaceutycznych
i środków medycznych wykazanych w tabeli zńączonej do niniejszego zapytania (zńącznik nr
1). Wykonawca wycenia jedną sźukę (opakowanie) kazdej pozycji z osobna wskazując kazdo-
razowo cenę brutto pełnopłatną oraz cenę uwzględniającą przysługującą pacjentowi refundację.
Ieżęlt któryś z leków możebyć refundowany zrożną odpłatnością,w zależności od odpłatności załna-
czonej na recepcie przez lekarza - lek należy wyceniaó z odpłatnością najniZszą, najkorzystniejszą dla
pacjenta. W razie pottzeby wynikającej ze strony ZamawiĄącego oferta może zostać poszc.lrzona
o inne produkty lecznicze, które w swojej ofercie będzie posiadał Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją,
opisem zawterĄącym wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad
bezpteczenstwa uĄ,tkowania i terminu wazności. Wymagania te muszą znajdowac się nallub w
opakowaniu w formię ulotki, zgodnie z obovmązlljącymi w tym zakresię przepisami.

Oferowane produkty muszą posiadać aktualne świadectwo rejestracji, atest, świadectwo
jakości, deklarację zgodności lub zęzwolenie dopuszczające do obrotu i stosowaniaw zakładach
służby zdtowia, a ponadto właściwe oznakowanie opakowń zgodnie z obowtązującymi w tym
zakresie przepisami.

Wykonawca jest zobowiązany na każde pisemne żądanie zamawiającego niezwłocznie
dostarczyć świadectwa dopuszczęnia wyrobu do stosowania na rynku polskim w zakresie
przedmiotu zamówienia.



Termin ważności oferowanych produktów nie możę być krótszy niż 6 miesięcy licząc od,
daty dostawy.

Wykonawca pokrywa koszty transportu oraz odpowiada za prawidłowe warunki przewo-
zu pr ze dmiotu zamó wi eni a do s i edziby zamawią ąc e go .

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wybrarrego asortymentu według zamówie-
ntazłożonęgo ptzezZamawiającego, określającego ilość oraz termin jego rcalizacji.

Zamówięńe moze być złożone pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej. Przy odbiorze leków nastąpi ptzekazanie recept przez uprawnionego pracowlika DPS.

Dostawa leków odbywać się będzie etapowo na podstawie recept odbieranychptzezWy-
konawcę osobiście z siedziby Zamawiającego lub przekazanych osobie przez niego upoważnio-
nej na podstawie druku Upoważnienia wystawionego zgodnte z zńączonym wzorem do projektu
Umowy"

Wykonawca zobowiryuje się do odbioru recept i listy zaopńrzenia w dniu ńożenia za-
mówienia. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego zapotrzebowania na leki w dni wolne
od pracy, tj. soboty, niedziele, święta oraz długie weekendy lub w sytuacji wymagającej nagłego
podania leku osobie, której życie jest zagrożone, zamawiający złoży zamówienie telefonicznie, a
wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia (odbiór recepty wTaz z dostarczeniem leku) w ter-
minie nie przekraczającym 4 godzin,Iicząc od chwili złożeniazamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania cen leków jak * formularzu ofertowym.
Podstawą do zmiany cen leków jest zmiana list urzędowych odpłatności za lekt, ewentualne
zmiany stawki podatku VAT lub zmiany w przepisach obowiązujących dot. zmian zasad odpłat-
ności za leki i inne produkty farmaceutyczne.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości dostaw lub rezygnacjizwcze-
śnte1 złożonego zamówienia, a zmiana ta nie będzie powodowac roszczeń odszkodowawczych
ze strony wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania ptoduktów równoważnych, tj, produk-
tów, które są bezpośrednimi odpowiednikami produktów przedstawionych w zńączniku nr 1, o
tej samej nazwie międzynarodowej, postaci farmaceutycznej i dawce oraz w cenie nie v,ryższej
od leku zamawianego.

Wykonawca ma obowiązek poinformowania zamawiającego o istnieniu tńszego ,,za-
miennika" leku .Zamawiający może sam życzyć sobie dostarczenia ,,zarrtiennika" pomimo
wskazanego na recepcie innego leku.

W przypadku zaprzestartia lub braku produkcji danego preparatu w okresie trwania umo-
wy wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie o Ęm fakcie zawiadomić zamawiającego.

Zakażdym Tazem kiedy w zńączniku nr 1 w postaci leku wpisana jest tabletka) oznacza
to postaó leku w tabletce, drażetce, kapsułce.

Wykonawcazobowiązuje się do dostarczania leków i preparatów farmaceutycznychkaż-
dorazowo oddzielnie zapakowanych dla ku;zdego mieszkańca z oznaczeniem jego imienia i na-
zwiska, zgodnie zewskazanięmzavłartym w recepcie i zamówieniu.



Kńda faktura dostarczan a wtaz z zamówionym towarem musi zawięrać
- nazwę, adres oraz NIP Domu
- nazwisko, imię oraz PESEL mieszkńca.

Dodatkowo w fakturze musi być v,ryszczególniona odpłatność:
odpłatność mieszkańca (powyżej wysokości limitu ceny lub ryczńtu) oraz
odpłatność DPS (do wysokości limitu ceny lub ryczńtu).

W przypadku leków występujących w dużych opakowaniach Zanawiający zasttzega
moźliwośó zakupu części opakowania (np. 5 ampułek), zgodnie ze zIęcenięmlękarza.

W przypadku wejścia w życie zmiany ustawy w sprawie zasad sptzedaży leków refun-
dowanych przez NFZ, umowa na realizację niniejszego zamówienia publicznego możę zostac
rozwiązana z dniem obowiązywania nowych przepisów, bez jakichkolwiek toszczeń odszkodo-
wawczych ze strony wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt rcalizacji przedmiotu zamówienia, w
tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie obowiązywania umowy.
Wlrmagana jest należyta starannośó przy rcalizacji zamówienia, rozumiana jako staranność pro-
fesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia. Reklamacje dotyczące stwierdzo-
nych nieprawidłowości, wad załatwiane będą niezwłocznie, z należytą starannością toz;mrnaną
jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY PRZEZWYKONAWCĘ.

Wykonawca wycenia jedna sztukę (opakowanie) każdej pozycji z osobna. Przy wypeł-
nianiu tabeli rozęznania cenowego Wykonawca w wycenie lekarstw ujmie wszelkie kosźy
związane z realizacją zamówienia. Ceny będą zawieraó upusty jakie Wykonawca proponuje Za-
mawiającemu oraz wszelkie kosźy transportu. Ceny podane przęz Wykonawcę będą obowipy-
wńy przez.cały okres na jaki zostanie zawarta umowa i nie będą podlegały zmianom, Jedyną
podstawą do zmiany cen leków jest zmiana list urzędowych odpłatności za lęki, ewentualne
Zmlany stawki podatku VAT lub zmlrany w przepisach obowiązujących dot, zasad odpłatności za
leki i inne produkty farmaceutyczne,

KRYTERIA OCENY OFERT PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Najniższa Gena brutto jako główne kryterium . cena 100.ń.

Sposób obliczania ceny:

Ceny całkowite podane w ofertach zostaną przeliczone na punkty według następującego wzoru:

Najniższa cena ofertowa brutto
Cena: - x l00%o

Cena badanej ofeĘ brutto
gdzie:

l00% - procentowe znaczęnie kryterium

O wyborze najkorzystniejszej ofeĄ zadecyduje najwyższaliczbauzyskanych punktów. Pod uwagę będą
brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.



PRZEWIDYWANY OKRES TRWANIA UMOWY

Umowa zostanie zawartanaczas określony od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.ż019 r.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty za otrzymane leki w części dotyczącej
DPS w terminie 14 dni od daty ottzymania faktury na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy. Zapłata nalezności w części dotyczącej mieszkańców Domu przekazanabędzie w go-
tówce Wykonawcy lub osobie ptzęz niego upoważnionej, na podstawie Upowaznienia zgodnego
zzńączonym wzorem do projektu Umowy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia 19 grudnia 201 8 r, o godzinie 09:00 (za termin ńożenia oferty
Przyjmuje się dzień i godzinę jej zaĘestrowania w siedzibie Domu Pomocy Społecmej ,,Pogodna Jesień'
w Jeleniej Gótze, ul. Leśna 3, pokój nr 3 ). Dla ofert wysłanych pocńą liczy się data i godzina dostar-
czenia oferly do siedziby Zamawiającego jak wyżej, OfeĄ, które wpĘną do sekretariatuZama-wiające-
go Po rł}znaczonym terminię do składania ofert, zostaną niezwłocznie odesłane do Wykonawcy, bez
otwierania.

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Agnieszka Banasik - telefon 75
75 520 38 wew. 360 w godzinach 8.00 - 14.00.

Zarnawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę
w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym. Zamańający powiadomi Wy-
konawców o wyniku postępowania.

W uzasadnionych przypadkachZamawiający dopuszczauniewńnienie postępowania lub odstą-
pienie od procedury udzielania zamówięnia z powodów, których nie mozna było wcześniej
przewidzieć.
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