
Nysa, dnia 18.10.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę bonów towarowych dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nysie realizowanych w punktach sprzedaży detalicznej zlokalizowanych na terenie 
Gminy Nysa.

I. Zamawiający;

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
48-303 Nysa
onsnvsa(fl op.pl

tel: 77 433-35-56 fax: 77 433-67-46

II. Tryb udzielania zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt.8.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych na zakup żywności, 
odzieży, leków, środków czystości, przyborów szkolnych, odzieży dla 
świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie za wyjątkiem napojów 
alkoholowych w tym piwa oraz wyrobów tytoniowych na rok 2020 na kwotę 25 000 
zl. według dodatkowych warunków:

1) dostawa bonów towarowych do Zamawiającego odbywać się będzie w czasie 
obowiązywania umowy, stosownie do potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień 
przesłanych do Wykonawcy faksem lub drogą elektroniczną.

2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia bonów na adres: Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A, 48-303 Nysa w terminie do 
7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

3) dostarczone bony towarowe winny być jednorazowego użytku, wykonane 
z papieru i posiadać informację o wartości nominalnej bonu oraz o wyłączeniu 
z zakupu wszelkiego rodzaju używek, a w szczególności: papierosów alkoholu 
w tym piwa.

4) bony towarowe winny być ważne nie mniej niż 6 miesięcy od daty ich dostarczenia do 
Zamawiającego.

5) bony towarowe winny być realizowane w placówkach handlowych z artykułami 
spożywczymi, chemicznymi, farmaceutycznymi, przemysłowymi i odzieżowymi 
w ilości co najmniej 3 (z każdej branży) położonych na terenie gminy Nysa. Przez 
placówkę handlową Zamawiający rozumie punkt zlokalizowany na terenie Gminy



Nysa, który akceptuje bony. W załączeniu należy dołączyć wykaz punktów handlowych 
wraz z adresami.

6) przez realizację bonów rozumie się możliwość otrzymania w zamian za bon artykułów
0 wartości nominalnej odpowiadającej jego wartości.

7) bony towarowe nie będą wymagały cięcia, stemplowania i podpisywania przez 
Zamawiającego.

8) braki lub wadliwości w dostawie bonów stwierdzone przez Zamawiającego 
Wykonawca uzupełni lub usunie w ciągu 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez 
Zamawiającego.

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości 
zamawianych bonów towarowych. Ilość zakupionych bonów będzie zależeć od ilości 
wydanych decyzji administracyjnych podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nysie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia
1 z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia w tym pieniężne wobec 
Zamawiającego.

10) zwrot bonów nastąpi listem poleconym lub pocztą kurierską, za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, na adres Wykonawcy.

11) za dostarczone bony żywnościowe odpowiada Wykonawca.
12) dostarczone bony towarowe, będą wystawione w różnych nominałach (10 zł. 20 zł, 

50 zł. 100 zł.) w zależności od zamówienia jakie złoży Zamawiający.

IV. Termin wykonania zadania od 02.01.2020r. do 31.12.2020r. na podstawie umowy 
podpisanej po wyłonieniu Wykonawcy.

V. Termin przygotowania dostawy.

Dostawa Ciągła -  02.01.2020r. do 3ł.l2.2020r. na podstawie zapotrzebowania złożonego na 
7 dni przed terminem dostawy bonów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie przy 
ul. KEN 1 A.

VI. Kryterium oceny ofert.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: koszt dostawy - 60%, ilość punktów sprzedaży w których będzie można zrealizować 
bony - 40%.

Koszt dostawy - 60%

Liczba punktów w kryterium koszt dostawy zostanie przyznana zgodnie z poniższym 
wzorem:

Ld = Kmin/KonOO pkt. * 60%

Gdzie:

Ld = liczba punktów za kryterium koszt dostawy

Kmin = najniższy koszt dostawy brutto oferty jaka wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie 
ofertowe

Ko = koszt dostawy brutto oferty



Ilość punktów sprzedaży w których będzie można zrealizować bony -  40%

Liczba punktów w kryterium_ilość punktów sprzedaży w których będzie można zrealizować 
bony zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

Ld = Do/Dmax * 100 pkt * 40%

Gdzie:

Ld -  liczba punktów za kryterium ilość punktów sprzedaży w których będzie można 
zrealizować bony

Do -Ilość punktów sprzedaży w których będzie można zrealizować bony

Dmax -  Największa ilość punktów sprzedaży w których będzie można zrealizować bony

Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

2. Bony nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003, Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) w szczególności 
utrudniania dostępu do rynku poprzez:

1) emitowanie oraz realizację znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub 
usługi oferowanych poniżej ich wartości nominalnej,

2) emitowanie oraz realizację znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary 
i usługi o cenie przewyższającej wartość nominalną znaku.

VII. Opis przygotowania oferty:

1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami 
określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz opisem przedmiotu zamówienia 
koniecznymi do przygotowania oferty oraz podpisania umowy

2. Każdy Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę wg. Załącznika Nr 1 do 
Zapytania ofertowego.

3. Dostarczenie kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 
zaświadczenia 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.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim.
6. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta 

na dostawę bonów towarowych dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nysie” w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie ( p. 39), lub drogą 
elektroniczną ( skan) na adres e-mail: e.urbaniakfi ops-nvsa.pl. , pocztą ( liczy się data 
wpływu oferty do siedziby Zamawiającego) Ofertę należy składać do dnia 08.11.2019r. 
do godziny 10.00.



7. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 08.11.2019r. do godziny 10.30. Wybór 

najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczony na stronie internetowej Ośrodka 

Pomocy Społecznej.

8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert 
Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Warunki płatności:

Płatność przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 14 dni od 
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Szczegółowe warunki płatności zostaną 
ustalone w umowie.

IX. Osoba uprawniona do kontaktu. 
Ewelina Urbaniak

teł. 7744723 94 
e.urbaniakfó ODS-nysa.pl

Zamawiający tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ma prawo do anulowania zapytania 
ofertowego bez podawania przyczyny.

Zamawiający tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zastrzega sobie prawo do 
zmniejszenia ilości zakupionego towaru bez podawania przyczyny.

DYREKTOR 
Ośrodka Pomt>cy Społecznej
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