Kościan, 2019-12-09
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem
ofertowym na dostawę bonów towarowych w formie papierowej o nominałach 10,00zł,
20,00zł i 50,00zł na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych dla klientów Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kościanie.
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szczepanowskiego 1
64-000 Kościan
tel. 065 512 06 22
e-mail: poczta@ops.koscian.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa bonów towarowych w formie papierowej
o nominałach 10,00zł; 20,00zł i 50,00zł na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych
zaopatrzonych klauzulą „Całkowity zakaz zakupu napojów alkoholowych i wyrobów
tytoniowych” oraz napis „pomoc społeczna - zakup artykułów spożywczych i
przemysłowych” dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie w ramach
świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych
przyznanych decyzjami administracyjnymi oraz w ramach świadczeń rodzinnych i
świadczenia wychowawczego przyznawanych decyzjami administracyjnymi.
Rodzaj bonu
Wartość
Pomoc społeczna – zakup artykułów spożywczych i 40 000,00 zł
przemysłowych
Jeżeli rzeczywiste zapotrzebowanie zamawiającego będzie niższe to kwota określona powyżej
nie będzie wykorzystana w całości.
Jeżeli rzeczywiste zapotrzebowanie zamawiającego będzie wyższe to przewiduje się
zwiększenie wartości zamówienia do 20 %.
Bony będą dostarczane przez Wykonawcę sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami
Zamawiającego. Każda partia bonów zostanie dostarczona przez Wykonawcę do siedziby
Zamawiającego – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Szczepanowskiego 1, w
terminie 3 dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania w formie
pisemnej, faxem bądź e-mailem.
Wymaga się, aby w każdej dostawie bony były kolejno ponumerowane.
Okres realizacji każdej partii bonów w punktach handlowych wynosi minimum 1 miesiąc od
daty przekazania bonów Zamawiającemu.
Każdy bon powinien być opatrzony napisem, z którego treści będzie wynikać, że na jego
podstawie nie można dokonać zakupu napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

Bony muszą być w formie papierowej, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na bony w
formie elektronicznej (np. kart elektronicznych).
Pod pojęciem bonów towarowych należy rozumieć emitowane oferowane przez Wykonawcę
bony na okaziciela umożliwiające zakup artykułów spożywczych i przemysłowych.
Bony będą możliwe do realizacji w jednej placówce handlowej położonej w granicach
administracyjnych Miasta Kościan.

3. Termin realizacji zamówienia:
Od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
4. Kryterium wyboru oferty:
Termin realizacji bonu od momentu wydania zamawiającemu
5. Do oferty należy dołączyć dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik
także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji.
6. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa
i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis "Zapytanie ofertowe – Dostawa
bonów towarowych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie”.
7. Warunki dotyczące wykonawcy (wymagane uprawnienia lub koncesje i zezwolenia,
doświadczenie kwalifikacje pracowników, wymagane ubezpieczenie, urządzenia itp.):
Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.
8. Ofertę należy złożyć do dnia 17-12-2019 roku do godz. 1100 w Sekretariacie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan
9. Oferty złożone po godzinie 1100 nie będą rozpatrywane.
10. Pracownik Zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu
zamówienia:
Kierownik działu organizacyjnego – Paweł Grodziski tel. 65 512 06 22
W załączeniu:
1. Formularz oferty.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kościanie
Mirosława Lubińska

Formularz oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
NAZWA:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ADRES:
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….
NIP: …………………………………………………………………………………………….
Nr KRS / EDZG ………………………………………………………………………………...
Faks / e-mail …………………………………………………………………………………….
Oferuję dostarczanie bonów towarowych o nominałach 10,00zł, 20,00zł i 50,00zł
na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych dla klientów Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kościanie o terminie ważności:
……………………………………………………………………………..
od momentu wydania zamawiającemu.
Bony realizować będzie można w następującym punkcie handlowym
……………………………………………………………………………..
1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
2. Warunki płatności: rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o wystawioną
fakturę w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu, na rachunek bankowy
wskazany w fakturze.
Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:
 akceptujemy warunki określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym,
 uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 15 dni, od dnia złożenia oferty,
 gwarantujemy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie i zobowiązujemy się do
zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą,
 uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
1. …………………………………………………………………………………......
2. ……………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………..
………………dnia …….…………

……………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej)
(pieczęć Wykonawcy)

