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Zaproszenie do skiadania ofert 

Dom Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien" ul. Lesna 3 w Jeleniej Gorze w imieniu kto-
rego dziala Dyrektor DPS Pani Renata Chmielewska zaprasza do ziozenia ofert na realizacj? 
zadania, ktorego wartosc nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30 000 euro, 
wylqczonej ze stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U . z 2019 r., 
poz. 1843) Prawo zamowien publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8. 

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa lekow, 
preparatow farmaceutycznych oraz srodkow medycznych 

do Domu Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien" w Jeleniej Gorze. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa lekow, preparatow farmaceutycznych i 
srodkow medycznych wykazanych w tabeli zalqczonej do niniejszego zapytania (zalqcznik nr 1). 
Wykonawca wycenia jednq sztuk? (opakowanie) kazdej pozycji z osobna wskazujqc kazdorazowo 
cen? brutto pelnoplatnq oraz cen? uwzgl^dniajqcq przyslugujqcq pacjentowi refundacj?. Jezeli kto-
rys z lekow moze bye refundowany z roznq odplatnoscî , w zaleznosci od odplatnosci zaznaczonej na re-
cepcie przez lekarza - lek nalezy wyceniac z odplatnoscî  najnizsz^, najkorzystniejsz^ dla pacjenta. W razie 
potrzeby wynikajqcej ze strony Zamawiajqcego oferta moze zostac poszerzona o inne produkty 
lecznicze, ktore w swojej ofercie b?dzie posiadat Wykonawca. 

Wykonawca zobowiqzany jest do dostawy przedmiotu zamowienia wraz z informacjq, 
opisem zawierajqcym wskazania producenta co do wlasciwosci przedmiotu zamowienia, zasad 
bezpieczenstwa uzytkowania i terminu waznosci. Wymagania te muszq znajdowac si? na/lub w 
opakowaniu w formie ulotki, zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami. 

Oferowane produkty muszq posiadac aktualne swiadectwo rejestracji, atest, swiadectwo 
jakosci, deklaracj? zgodnosci lub zezwolenie dopuszczajqce do obrotu i stosowania w zaktadach 
stuzby zdrowia, a ponadto wtasciwe oznakowanie opakowan zgodnie z obowiqzujqcymi w tym 
zakresie przepisami. 

Wykonawca jest zobowiqzany na kazde pisemne zqdanie zamawiajqcego niezwlocznie 
dostarczyc swiadectwa dopuszczenia wyrobu do stosowania na rynku polskim w zakresie 
przedmiotu zamowienia. 



Termin waznosci oferowanych produktow nie moze bye krotszy niz 6 miesif cy liczqc od 
daty dostawy. 

Wykonawca pokrywa koszty transportu oraz odpowiada za prawidtowe warunki przewo-
zu przedmiotu zamowienia do siedziby zamawiajqcego. 

Wykonawca zobowiqzuje si? do dostarczania wybranego asortymentu wediug zamowie
nia ztozonego przez Zamawiajqcego, okreslajqcego ilosc oraz termin jego realizacji. 

Zamowienie moze bye zlozone pisemnie, telefonicznie lub za posrednictwem poczty elektro-
nicznej. Przy odbiorze lekow nastqpi przekazanie recept przez uprawnionego pracownika DPS. 

Dostawa lekow odbywac si? b?dzie etapowo na podstawie recept odbieranych przez Wy-
konawc? osobiscie z siedziby Zamawiajqcego lub przekazanych osobie przez niego upowaznio-
nej na podstawie druku Upowaznienia wystawionego zgodnie z zalqczonym wzorem do projektu 
Umowy 

Wykonawca zobowiqzuje si? do odbioru recept i listy zaopatrzenia w dniu ziozenia za
mowienia. W przypadku wystqpienia nieprzewidzianego zapotrzebowania na leki w dni wolne 
od pracy, tj. soboty, niedziele, swi?ta oraz dtugie weekendy lub w sytuacji wymagajqcej naglego 
podania leku osobie, ktorej zycie jest zagrozone, zamawiajqcy zlozy zamowienie telefonicznie, a 
wykonawca dostarczy przedmiot zamowienia (odbior recepty wraz z dostarczeniem leku) w ter
minie nie przekraczajqcym 4 godzin, liczqc od chwili ziozenia zamowienia. 

Wykonawca zobowiqzuje si? do utrzymania cen lekow jak w formularzu ofertowym. 
Podstawq do zmiany cen lekow jest zmiana list urz?dowych odplatnosci za leki, ewentualne 
zmiany stawki podatku V A T lub zmiany w przepisach obowiqzujqcych dot. zmian zasad odplat
nosci za leki i inne produkty farmaceutyczne. 

Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc zmiany wielkosci dostaw lub rezygnacji z wcze-
sniej zlozonego zamowienia, a zmiana ta nie b?dzie powodowac roszczen odszkodowawczych 
ze strony wykonawcy. 

Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc dostarczania produktow rownowaznych, tj. produk
tow, ktore S4 bezposrednimi odpowiednikami produktow przedstawionych w zalqczniku nr 1, o 
tej samej nazwie mi?dzynarodowej, postaci farmaceutycznej i dawce oraz w cenie nie wyzszej 
od leku zamawianego. 

Wykonawca ma obowiqzek poinformowania zamawiajqcego o istnieniu tahszego „za-
miennika" leku .Zamawiajqcy moze sam zyczyc sobie dostarczenia „zamieimika" pomimo 
wskazanego na recepcie innego leku. 

W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu w okresie trwania umo
wy wykonawca zobowiqzuje si? niezwlocznie o tym fakcie zawiadomic zamawiajqcego. 

Za kazdym razem kiedy w zalqczniku nr 1 w postaci leku wpisana jest tabletka, oznacza 
to postac leku w tabletce, drazetce, kapsulce. 

Wykonawca zobowiqzuje si? do dostarczania lekow i preparatow farmaceutycznych kaz
dorazowo oddzielnie zapakowanych dla kazdego mieszkanca z oznaczeniem jego imienia i na-
zwiska, zgodnie ze wskazaniem zawartym w recepcie i zamowieniu. 



Kazda faktura dostarczana wraz z zamowionym towarem musi zawierac: - - - - -
- nazw?, adres oraz NIP Domu 
- nazwisko, imi? oraz P E S E L mieszkanca. 

Dodatkowo w fakturze musi bye wyszczegolniona odplatnosc: 
odplatnosc mieszkanca (powyzej wysokosci limitu ceny lub ryczaitu) oraz 
odplatnosc DPS (do wysokosci limitu ceny lub ryczaitu). 

W przypadku lekow wyst^pujqcych w duzych opakowaniach Zamawiajqcy zastrzega 
mozliwosc zakupu cz?sci opakowania (np. 5 ampulek), zgodnie ze zleceniem lekarza. 

W przypadku wejscia w zycie zmiany ustawy w sprawie zasad sprzedazy lekow refun-
dowanych przez NFZ, umowa na realizacj? niniejszego zamowienia publicznego moze zostac 
rozwiqzana z dniem obowiqzywania nowych przepisow, bez jakichkolwiek roszczen odszkodo
wawczych ze strony wykonawcy. 

Wykonawca odpowiedzialny b?dzie za caloksztalt realizacji przedmiotu zamowienia, w 
tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamowienia w okresie obowiqzywania umowy. 
Wymagana jest nalezyta starannosc przy realizacji zamowienia, rozumiana jako starannosc pro-
fesjonalisty w dzialalnosci obj?tej przedmiotem zamowienia. Reklamacje dotyczqce stwierdzo-
nych nieprawidlowosci, wad zalatwiane b?dq niezwlocznie, z nalezytq starannosciq rozumianq 
jako starannosc profesjonalisty w dzialalnosci obj?tej przedmiotem zamowienia. 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA C E N Y P R Z E Z WYKONAWCJ^. 

Wykonawca wycenia jedna sztuk? (opakowanie) kazdej pozycji z osobna. Przy wypel-
nianiu tabeli rozeznania cenowego Wykonawca w wycenie lekarstw ujmie wszelkie koszty 
zwi^zane z realizacjq zamowienia. Ceny b^dq zawierac upusty jakie Wykonawca proponuje Za-
mawiajqcemu oraz wszelkie koszty transportu. Ceny podane przez Wykonawc? b^dq obowiqzy-
waly przez caly okres na jaki zostanie zawarta umowa i nie b?dq podlegaly zmianom. Jedynq 
podstawq do zmiany cen lekow jest zmiana list urz?dowych odplatnosci za leki, ewentualne 
zmiany stawki podatku V A T lub zmiany w przepisach obowiqzujqcych dot. zasad odplatnosci za 
leki i inne produkty farmaceutyczne. 

K R Y T E R I A O C E N Y O F E R T P R Z E Z Z A M A W I A J ^ C E G O . 

Najnizsza cena brutto jako glowne kryterium - cena 100%. 

Sposob obliczania ceny: 

Ceny calkowite podane w ofertach zostan^ przeliczone na punkty wediug nast̂ pujqcego wzoru: 

Najnizsza cena ofertowa brutto 
Cena= x 100% 

Cena badanej oferty brutto • ' 
gdzie: 
100% - procentowe znaczenie kryterium ; 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyzsza liczba uzyskanych punktow. Pod uwag^ b^d^ 
brane liczby zaokr^glone do dwoch miejsc po przecinku. 



PRZEWIDYWANY O K R E S TRWANIA UMOWY 

Umowa zostanie zawarta na czas olcreslony od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

WARUNKI PLATNOSCI 

Zamawiajacy swiadcza, ze b?dzie realizowac platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej platnosci , tzw. split payment. Zamawiajacy b?dzie realizowac platnosci za faktury 
wyl^cznie na numer rachunku rozliczniowego Wykonawcy, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 
1 ustawy - Prawo bankowe lub imienny rachunek w SKOK, otwartym w zwi^zku z prowadzon^ 
dzialalnosci^ - wskazanego w zgloszeniu NIP lub zgloszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonym 
systemem STIR. 
Kazdorazowo przed dokonaniem platnosci za faktur? Zamawiajacy dokona weryfikacji rachunku 
rozliczeniowego Wykonawcy na "Bialej liscie". W przypadku, gdy taki rachunek nie b?dzie za-
mieszczony na "Bialej liscie" lub Wykonawca nie b?dzie posiadal statusu podatnika V A T CZYN-
NY, Zamawiajacy wstrzyma zaplat? za faktur? do chwili wyjasnienia zaistnialej okolicznosci. 
Zamawiajacy zobowi^zany jest do dokonania zaplaty za otrzymane leki w cz?sci dotycz^cej 
DPS w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na wskazany przez Wykonawc? rachunek 
bankowy. Zaplata naleznosci w cz?sci dotycz^cej mieszkahcow Domu przekazana b?dzie w go-
towce Wykonawcy lub osobie przez niego upowaznionej, na podstawie Upowaznienia zgodnego 
z zalqczonym wzorem do projektu Umowy. 

TERMIN SKLADANIA O F E R T 

Termin skiadania ofert uplywa dnia 16 grudnia 2019 r. o godzinie 9:00 (za termin ziozenia oferty 
przyjmuje si^ dzien i godzin? jej zarejestrowania w siedzibie Domu Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien' 
w Jeleniej Gorze, ul. Lesna 3, pokoj nr 3 ). Dla ofert wyslanych poczty liczy si? data i godzina dostar
czenia oferty do siedziby Zamawiaj^cego jak wyzej. Oferty, ktore wplyn^ do sekretariatu Zamawiaj^ce-
go po wyznaczonym terminie do skiadania ofert, zostan^ niezwlocznie odeslane do Wykonawcy, bez 
otwierania. 

Osob^ upowaznion^ do porozumiewania si? z Wykonawcami jest: Pani Agnieszka Banasik -
telefon 75 75 520 38 wew. 360 w godzinach 8.00 - 14.00. . „ 

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktory przedstawi najkorzystniejsz^ ofert? 
w oparciu o kryteria wyboru okreslone w zapytaniu ofertowym. Zamawiajacy powiadomi Wy-
konawcow 0 wyniku post?powania. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza uniewaznienie post?powania lub odstq-
pienie od procedury udzielania zamowienia z powodow, ktorych nie mozna bylo wczesniej 
przewidziec. 

Z A T W I E R D Z A M 

DAJEKTO.V 
Domu PomocK: „POGODNA J E S i E N " 

• . 'AJelB/iiej Gorze 

(sfe. / y 
Renata Chmielewska ' 


