Czarnów 28.09.2017 r.

Nasz znak PDPS.C/DR/2120/451/17

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania: „Dostawa bonów podarunkowych dla pracowników
Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.
Zamawiający:
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
Czarnów 5
09-541 Pacyna
I. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym druku w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie. Na
kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz
napis: „Dostawa bonów podarunkowych dla pracowników Powiatowego Domu Pomocy
Społecznej w Czarnowie”.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna
obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów podarunkowych papierowych, na okaziciele o
następujących nominałach:
a) 50,00 zł x 1552 szt.
b) 10,00 zł x 1460 szt.
Bony podarunkowe będą realizowane w następujących punktach handlowych:
a) Sklepy spożywcze
b) Sklepy przemysłowe
c) Sklepy obuwnicze z następującym asortymentem: obuwie damskie, męskie, dziecięce,
sportowe, domowe
d) Drogerie
e) Stacje benzynowe
f) Sklepy mięsne
g) Punkty usługowe (fotograficzne, gabinety stomatologiczne, gabinety kosmetyczne, pralnie
itp.)
III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena - 50%
b) ilość punktów handlowych na terenie powiatu gostynińskiego, kutnowskiego oraz
płockiego, w których honorowane są bony dostawcy - 50%.
Sklepy (punkty handlowe) należące do jednego właściciela i sklepy franczyzowe
zlokalizowane w tej samej miejscowości będą liczone jako jeden sklep (punkt handlowy).

IV. Termin realizacji zamówienia: 10.11.2017 roku.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bony podarunkowe do siedziby Zamawiającego na
własny koszt w ciągu 2 dni roboczych od zamówienia. Płatność za bony: przelew minimum
14 dni.
V. Inne istotne warunki zamówienia:
1.Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest złożenie oferty w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
2.W złożonej ofercie, w cenie bonów należy przewidzieć wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia.
3. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
VI. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące
dokumenty
1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
2. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,
3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2,
VII. Opis sposobu obliczenia ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto dostawy bonów podarunkowych
będących przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.
VIII. Miejsce i termin składania oferty:
Ofertę należy przesyłać na adres: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
Czarnów 5, 09-541 Pacyna w terminie do dnia 13.10.2017 roku. Do godz. 10.00
w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. I. Oferta otrzymana przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania
Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną
ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
IX. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.10.2017 r., o godz.
10.15. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są p.p. Bogdan Bogdziński i
Monika Radecka, Tel (24) 285-80-02
X. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest
zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy
oferty Wykonawcy.
XI. Informacje dla Wykonawcy
1. Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania
którejkolwiek z ofert
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Załączniki:
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