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Zapytanie ofertowe: dostawa leków w 2017 r. 

 
 W ramach postępowania, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro a zarazem nie stosuje się przepisów Ustawy Zamówień 

Publicznych działając na podstawie regulaminu wewnętrznego Dom Pomocy Społecznej w 

Grazymach zaprasza do składania ofert na zadanie:  

„Dostawa leków oraz wyrobów medycznych w ramach codziennej realizacji 

recept mieszkańców”.  

 Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 - Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 

29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w ramach procedury 

zapytanie ofertowe zaprasza do złożenia oferty cenowej na w/w zadanie. 

I. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Grazymach, Grazymy 1, 11-036 Gietrzwałd 

II. Wykonawca: Dostawcą może być podmiot posiadający pozwolenie od odpowiedniego 

wojewódzkiego inspektora inspekcji farmaceutycznej, które na wezwanie zamawiającego 

musi zostać przedstawione do wglądu. 

III. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków w ramach codziennej realizacji recept 

mieszkańców zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. Dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej w Grazymach będzie wykonywana w 

okresie: 01.01.2017r. – 31.12.2017r. 

2. Warunki dostawy: 

a) dostawa do siedziby Zamawiającego (transport na koszt Dostawcy). 

b) dostawa w ilościach i asortymencie wg zamówienia Zamawiającego. 

c) dostawa w cenach brutto określonych przez Dostawcę dla każdego asortymentu 

zgodnie ze złożoną ofertą, niezmienną przez cały okres realizacji umowy. 

d) zapłata za dostawę przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 

e) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie Zamawiającemu :  

- dostawa 7 dni w tygodniu (głównie czwartek i piątek)  

- w trybie normalnym do 24 godzin od chwili odbioru recept ,  

- na cito od 2-3 godzin od chwili odbioru recept.  

f) zamawiający zastrzega sobie możliwość niewielkich zmian w ilościach zamawianego 

asortymentu. 

3. Termin składania ofert: 

Ofertę należy składać do dnia 16.11.2016r. do godziny 10:00 w formie pisemnej w 

siedzibie zamawiającego mieszczącej się w Grazymach – pok. nr 6 na dziennik podawczy, 

w opisanych kopertach w następujący sposób: 

„Oferta cenowa na dostawy leków oraz wyrobów medycznych w ramach codziennej 

realizacji recept mieszkańców, - nie otwierać przed dniem 16.11.2016r. godz. 10:15”. 

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie 

zwrócona Dostawcy nie otwarta. 

4. Termin otwarcia ofert: 16.11.2016r. godz. 10:15 pokój nr 6 

5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

Cena brutto odpłatności DPS za miesięczne zamówienia. 

6. Do oferty należy dołączyć: 

Załącznik nr 1 oraz 2. 

 

WAŻNE:  

 W przypadku podania w ofercie przetargowej zamiennika, w chwili jego braku 

Wykonawca winien zapewnić artykuł podstawowy lub inny odpowiedni zamiennik w cenie 

artykułu wycenionego w ofercie przetargowej lub cenie niższej. Wykonawca w ofercie 
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musi zaproponować leki (artykuły medyczne), których właściwości, parametry użytkowe, 

skład chemiczny i przeznaczenie będą identyczne lub lepsze jak produkty wskazane przez 

Zamawiającego w cenniku. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej 

określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a 

nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo 

lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. 

Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego. 

 

 

 

Grazymy, dn. 03.11.2016r. 

           Zatwierdził 

           DYREKTOR 

              Michał Maria Kozłowski  

 

Dokumentacja: 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Wykaz leków stosowanych w DPS: zużycie miesięczne 

 


