
1 

 

 
 Warszawa, 26 listopada 2015 r. 

         (dzień, miesiąc, rok) 

Nr postępowania BO-K.2611.4.2015 

(z Centralnego rejestru zamówień publicznych) 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 

CZĘŚĆ I. 

 

I Nazwa oraz adres Urzędu: 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 

zaprasza do złożenia ofert cenowych na:  

Dostawę bonów towarowych o łącznej wartości 50 000 zł, dla pracowników i emerytów 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  

 

II Opis przedmiotu zamówienia:  

1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych o łącznej wartości 50 000 zł, 

dla  pracowników i emerytów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy bonów w formie papierowych talonów  

o nominale 50 zł w ilości 1.000 sztuk. 

3.  Bony muszą mieć termin ważności co najmniej do 30 czerwca 2017 r. 

4.  Bony towarowe o łącznej wartości 50 000, muszą mieć możliwość realizacji na terenie 

całej Polski. 

5.  Transakcje dokonywane bonami towarowymi nie mogą być obciążone żadnymi 

opłatami, prowizjami. 

6.  Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby 

zamawiającego: 00-926 Warszawa ul. Wspólna 2. 

 

III Wymagania: 

1) termin wykonania zamówienia do 7 dni od dnia podpisania umowy 

2) warunki płatności 14 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego 
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IV Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1) wypełniona i podpisana przez wykonawcę Część II Formularza ofertowego; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę.* 

3) Dokument, o którym mowa w pkt 2 może być dostarczony przed podpisaniem umowy.* 

V Miejsce, termin i forma składania ofert: 

1. Ofertę na Formularzu ofertowym należy złożyć w wersji elektronicznej - adres e-mail.: 

dyr.generalny@gugik.gov.pl do dnia 30 listopada 2015 r. 

2. Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania wiążących oświadczeń woli. 

 Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

postępowania jest w sprawach proceduralnych: Pani Elżbieta Tomaka .tel. 22 56 31 461, e-

mail elzbieta.tomaka@gugik.gov.pl 

i merytorycznych: Pani Małgorzata Buczek, tel. 22 56 31 478, e-mail: 

malgorzata.buczek@gugik.gov.pl 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia  

w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku od godz. 8.15 do godz. 16.15. 

 

VI Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Wykonawca określi cenę za wykonanie zamówienia na załączonym do Zaproszenia 

formularzu ofertowym. 

2. Wykonawca określając cenę musi uwzględnić, że zgodnie z postanowieniami Ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 

153 poz. 1503):  

1) emitowanie oraz realizacja znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na 

towary lub usługi, oferowanych poniżej ich wartości nominalnej, 

2) emitowanie oraz realizacja znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na 

towary lub usługi o cenie przewyższającej wartość nominalną znaku jest czynem 

nieuczciwej konkurencji i utrudnianiem dostępu do rynku. 

3. Wykonawca musi ponieść wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w szczególności: 

1) koszty dostarczenia bonów towarowych do siedziby zamawiającego: 00-926 

Warszawa ul. Wspólna 2 

2) koszty wydrukowania bonów towarowych 

mailto:dyr.generalny@gugik.gov.pl
mailto:elzbieta.tomaka@gugik.gov.pl
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4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

VII Kryteria oceny ofert  

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 

 cena oferty                  - 40 % 

 liczba dostępnych punktów sprzedaży 

na terenie województwa mazowieckiego - 60 % 

Kryterium cena 

Oferta wykonawcy proponującego najniższą cenę otrzyma 100 pkt. x 40%, pozostałe 

oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów obliczoną wg wzoru: 

cena najniższa 

wartość punktowa oferty = ----------------------------- x 100 pkt. x 40% 

cena badanej oferty 

Kryterium ilość dostępnych punktów sprzedaży na terenie województwa mazowieckiego 

Oferta wykonawcy proponującego największą ilość dostępnych punktów sprzedaży 

otrzyma 100 pkt. x 60%, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość 

punktów obliczoną wg wzoru: 

liczba dostępnych punktów sprzedaży  

z oferty badanej 

wartość punktowa oferty = -------------------------------------------------- x 100 pkt. x 60% 

największa liczba dostępnych  

punktów sprzedaży 
*niepotrzebne skreślić\ 

 

        ZATWIERDZAM 

Krzysztof Podolski 

              -/- 

Dyrektor Biura Obsługi Urzędu 

 

26.11.2015 
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OFERTA 

 

CZĘŚĆ II. 
(wypełnia Wykonawca) 

 
 

 

 

 

 

 
        Pieczęć adresowa Wykonawcy 

 
Dotyczy postępowania Nr……………………. 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………...... 

NIP Wykonawcy:.................................................................................................................................. 

Nr rachunku bankowego:.................................................................................................................... 

 

1. Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - Część I 

Zaproszenie do składania ofert za: 

Bony towarowe o nominale 50 zł w ilości szt. 1.000 cenę brutto       : ……………......zł, (słownie: 

……..………..……...…........................ złotych) 

 

2. Przedmiot zamówienia wykonamy, po podpisaniu umowy, w terminie określonym 

w Części I - Zaproszenie do składania ofert. 

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 20 dni . 

4. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam(y), że na terenie województwa mazowieckiego liczba dostępnych punktów 

realizacji bonów towarowych wynosi ………… 

 

Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi integralną część Oferty są:* 

1. wykaz dostępnych punktów............................................................................................................ 

2................................................................................................................................................................ 

3............................................................................................. ..................................................................... 

........................................................ 

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy 

* niepotrzebne skreślić 

 


