
Znak :AA.26.9.2019
Dąbrowa Tarnowska, dnia 07 czerwiec 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dostawa w 2019 r. bonów towarowych (talonów) dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka
Pomocy  Społecznej  i  Wsparcia  Rodziny w Dąbrowie  Tarnowskiej  -  w okresie  od  zawarcia
umowy do 31 grudnia 2019 r.

I. Zamawiający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej (dalej MOPSiWR)
ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks)
Adres e-mail:  sekretariat@mopsiwr.p  l   
Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:30 – 16:30,  Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

II. Tryb udzielenie zamówienia

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy.
Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

III. Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z CPV
30199750- 2 – Talony.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa bonów towarowych (talonów) w ilości do 5280 (pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt)
sztuk o nominale 10,00 zł - każdy. Bony towarowe (talony) dostarczane będą w 2019 r. - w
okresie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r.  sukcesywnie - według bieżących potrzeb
Zamawiającego.  Łączna  wartość  nominalna  bonów  towarowych  (talonów)  nie  może
przekroczyć 52 800,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100);

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości zamówienia. Zmniejszenie to nie
będzie  skutkowało  odpowiedzialnością  Zamawiającego,  a  Wykonawcy  nie  będzie
przysługiwało żadne roszczenie finansowe. W sytuacji  o której mowa w zdaniu poprzednim
Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  za  faktyczną  ilość  dostarczonych  bonów  towarowych
(talonów);

3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na bony towarowe (talony) w wersji elektronicznej
(np. kart elektronicznych);

4. Bony towarowe (talony) będą mogły być realizowane w placówkach handlowych znajdujących
się  w  granicach  administracyjnych  miasta  Dąbrowa  Tarnowska  -  które  spełniają  warunki,
o których mowa w ust. 3 niniejszego zapytania ofertowego;

5. Bony towarowe (talony) są formą pomocy społecznej dla świadczeniobiorców Zamawiającego.
Bony  towarowe  (talony)  uprawniają  okaziciela  do  nabywania  towarów  oferowanych
w placówkach handlowych wskazanych przez Wykonawcę;

6. Bony  towarowe  (talony)  powinny  być  należycie  zabezpieczone  przed  podrobieniem,
posiadać termin jego ważności, kolejny numer identyfikacyjny, napis: „Bon upoważnia do
zakupu  artykułów spożywczych  i  przemysłowych  z  wyjątkiem napojów alkoholowych,

mailto:sekretariat@mopsiwr.pl
mailto:sekretariat@mopsiwr.pl


wyrobów  tytoniowych  oraz  doładowań  do  telefonów”  oraz  miejsce  na  pieczątkę
Zamawiającego.  Wskazane  jest  również  by  na  bonie  towarowym  (talonie)  został
umieszczony wykaz placówek handlowych, w których można zrealizować bony towarowe
(talony);

7. Termin  dostawy  przez  Wykonawcę  bonów  towarowych  (talonów)  nie  może  przekroczyć
4 (czterech)  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania  przez  Wykonawcę  zamówienia  na  dostawę
wskazanej przez Zamawiającego ilości bonów towarowych (talonów);

8. Termin  ważności  bonów towarowych (talonów)  będzie  każdorazowo określał  Zamawiający,
przy  czym nie  będzie  on  dłuższy  niż  trzy  miesiące  od  dnia  otrzymania  przez  Wykonawcę
zamówienia na dostawę wskazanej przez Zamawiającego ilości bonów towarowych (talonów);

V. Wymagany termin realizacji zamówienia
od zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu
O zamówienie  publiczne  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  zapewnią  realizację  bonów
towarowych  (talonów)  przynajmniej  w  jednej  placówce  handlowej,  znajdującej  się  w
granicach administracyjnych miasta Dąbrowa Tarnowska, oferując co najmniej następujące
artykuły:  pieczywo  (chleb,  bułki),  produkty  zbożowe  (mąka,  makaron,  ryż,  kasza),  nabiał
(mleko, masło, margaryna, śmietana, ser), przetwory mięsne (konserwy, pasztety), warzywa i
owoce oraz podstawowe środki  czystości  i  higieny osobistej.  Placówka handlowa musi  być
otwarta przynajmniej w dni robocze - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00
i w soboty (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Zamawiający nie uzna kiosku lub
straganu za placówkę handlową.
Wykaz  placówek  handlowych  realizujących  bony  towarowe  (talony),  spełniających  ww.
wymagania, jest elementem oferty - według wzoru stanowiącego załącznik nr ł do niniejszego
zaproszenia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-
nie  spełnia”.  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykazać  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu,  nie  później  niż  na  dzień  składania  ofert.  Niespełnienie  warunku  skutkować
będzie odrzuceniem oferty.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty
Ofertę  należy przedstawić  Zamawiającemu w jednym egzemplarzu  w języku  polskim,  wg
wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  1  do  zapytania  ofertowego  (oferta).  Oferta  powinna  być
podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryterium, którym Zamawiający 
będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tego 
kryterium oraz sposobu oceny ofert
1. Cena  oferty  musi  obejmować  całkowity  koszt  wykonania  zamówienia.  Cena  oferty  ma

obejmować  wszystkie  koszty  uznane  przez  Wykonawcę  za  niezbędne  do  prawidłowego
wykonania pełnego zakresu zamówienia, w tym koszty dostaw przedmiotu zamówienia, jego
wydania  i  obsługi,  przechowania,  transportu  do  miejsca  wskazanego przez  Zamawiającego,
koszty dokonywania transakcji przez posiadaczy bonów towarowych (talonów), wszelkie opłaty
o charakterze publicznym, itp.;

2. Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych,  w walucie  polskiej,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującymi przepisami o cenach;



3. Cenę  oferty  stanowi  łączna  wartość  brutto,  jaką  Zamawiający  jest  zobowiązany  zapłacić
Wykonawcy w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia w maksymalnej,  szacunkowej
ilości bonów towarowych (talonów);

4. Zgodnie z  treścią  art.  15 ust.  4 pkt  1 i  2  ustawy z dnia 16 kwietnia  1993 r.  o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.) emitowanie oraz realizacja
znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi, oferowanych poniżej
ich  wartości  nominalnej  oraz  emitowanie  oraz  realizacja  znaków  legitymacyjnych
podlegających  wymianie  na  towary  lub  usługi  o  cenie  przewyższającej  wartość  nominalną
znaku jest utrudnieniem dostępu do rynku małym przedsiębiorcom, w rozumieniu ustawy z dnia
2  lipca  2004  r.  o  swobodzie  działalności  gospodarczej,  stanowiącym  czyn  nieuczciwej
konkurencji. Oznacza to, że Wykonawca oferując cenę powinien obliczyć ją jako iloczyn
ceny nominalnej jednego bonu towarowego (talonu) i ilości bonów towarowych (talonów);

5. Oferty nieodrzucone, oceniane będą według następujących kryteriów:

Lp. nazwa kryterium waga kryterium

1. łączna wartość produktów określonych w załączniku nr 1 (oferta) 50%

2. liczba  placówek  handlowych  znajdujących  się  w  granicach
administracyjnych  miasta  Dąbrowa  Tarnowska,  w  których  będą
realizowane bony towarowe (talony),  spełniających warunki,  o  których
mowa w pkt  VI niniejszego zapytania ofertowego (zwane dalej:  liczba
placówek handlowych)

40%

3. godziny otwarcia  placówek handlowych,  znajdujących się  w granicach
administracyjnych  miasta  Dąbrowa  Tarnowska,  w  których  będą
realizowane  bony  towarowe  (talony),  o  których  mowa  w  pkt  VI
niniejszego  zapytania  ofertowego  (zwane  dalej:  godziny  otwarcia
placówek handlowych)

10%

1) punkty przyznawane będą liczone według następujących wzorów:
a) Łączna wartość produktów - waga kryterium: 50%,

Wykonawca,  który  zaproponuje  najniższą  łączną  wartość  produktów  otrzyma  50
punktów, odpowiednio według wzoru:
C = (Cmin / Cx) x 50 punktów
gdzie:
C - liczba punktów w kryterium „łączna wartość produktów”
Cx - łączna wartość produktów, wynikająca z badanej oferty
C min – najniższa łączna wartość produktów, wynikająca ze wszystkich badanych ofert

b) liczba placówek handlowych - waga kryterium: 40 %
Wykonawca,  który zaproponuje największą liczbę placówek handlowych otrzyma 40
punktów, natomiast pozostali Wykonawcy, odpowiednio według wzoru:
Ph = (Px / Pmax) x 40 punktów
gdzie:
P h - liczba punktów w kryterium „liczba placówek handlowych”
P x - liczba placówek handlowych, wynikająca z badanej oferty
P max - największa liczba placówek handlowych, wynikająca z badanych ofert

c) godziny otwarcia placówek handlowych - waga kryterium: 10 %
Zamawiający dokona oceny według powyższego kryterium na podstawie wskazanych w
ofercie przez Wykonawcę godzin otwarcia placówek handlowych. W przypadku każdej
wskazanej placówki handlowej Zamawiający obliczy łączną liczbę godzin w tygodniu
(tydzień będzie liczony od poniedziałku do soboty), w których będzie czynna placówka
handlowa,  następnie obliczy łączną liczbę godzin,  w których będą czynne wszystkie



wskazane w ofercie placówki handlowe, a następnie zamieni łączną liczbę godzin na
łączną liczbę minut, w których będą czynne wszystkie placówki handlowe. Wykonawca,
który zaproponuje największą liczbę minut, w których będą czynne wszystkie placówki
handlowe otrzyma 10 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy, odpowiednio według
wzoru:
P lm = (P x / P max) x 10 punkty
gdzie:
P lm - liczba punktów w kryterium „godziny otwarcia placówek handlowych”,
P x - suma minut w tygodniu, w których będą czynne placówki handlowe,
P max - największa liczba minut, wynikająca z badanych ofert.

Obliczenie  łącznej  sumy punktów przyznanych każdej  ofercie  zostanie  dokonane  na
podstawie wzoru: O = C + Ph + P lm
gdzie:
O - łączna liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie 
C  -  liczba  punktów  przyznanych  ocenianej  ofercie  w  kryterium  „łączną  wartość
produktów” wynikająca z badanej oferty,
Ph  -  liczba  punktów  przyznanych  ocenianej  ofercie  w  kryterium  „liczba  placówek
handlowych” wynikająca z badanej oferty,
P lm - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „godziny otwarcia
placówek handlowych” wynikająca z badanej oferty.

IX. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy  złożyć w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r. do godziny 15.00 w siedzibie

Zamawiającego z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe - dostawa bonów dla świadczeniobiorców
MOPSiWR” lub przesłać drogą elektroniczną (zeskanowany podpisany dokument na adres e-
mail: sekretariat@mopsiwr.pl) również w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r. do godziny 15.00
– z zaznaczeniem „Zapytanie ofertowe - dostawa bonów dla świadczeniobiorców MOPSiWR”.

X. Informacje dodatkowe
1. Każdy podmiot może złożyć tylko jedna ofertę,
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm,),
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,
4. W uzasadnionych przypadkach postępowanie może zostać zakończone bez dokonania wyboru

oferty,
5. Osoby upoważnione do kontaktów: Mateusz Ryczek lub Ewa Borek tel. 014 657 83 83, e-mail:

sekretariat@mopsiwr.pl
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) wpłynie po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert,
2) wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w treści zapytania

ofertowego,
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.),
5) jest niezgodna z zapytaniem ofertowym,
6) zawiera omyłki polegające na niezgodności z zapytaniem ofertowym, powodujące istotne

rozbieżności z treścią zapytania ofertowego,
7) została złożona przez Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania

z powodu  okoliczności,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  nie  wykonał  zawartej
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z Zamawiającym umowy w sprawie zamówienia lub wykonał ją nienależycie,  lub został
zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej,

8) została  złożona przez Wykonawcę,  z którym Zamawiający rozwiązał  albo wypowiedział
albo  odstąpił  od  umowy  w  sprawie  zamówienia,  z  powodu  okoliczności,  za  które
Wykonawca ten ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy
albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. O wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawców,  którzy  złożyli

oferty,
2. Udzielenie  zamówienia  polega  na  zawarciu  umowy  z  Wykonawcą,  którego  oferta  została

wybrana, z zastrzeżeniem pkt 3,
3. Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  uchyla  się  od  zawarcia  umowy,

Zamawiający  możne  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

Załącznikiem do zapytania ofertowego jest:
1) oferta - załącznik nr 1,
2) wzór umowy - załącznik nr 2.
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