
 

 
Znak sprawy OPS.252.17.2018                                                          
 

Paczków, dnia 12.12.2018 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie zaprasza do złożenia oferty na:  

Dostawę w roku 2019 talonów (bonów) o wartości nominalnej i nabywczej po 10 zł, 20 
zł, 50 zł i 100 zł dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie o  
łącznej, maksymalnej ich  wartości nominalnej do 129 000 zł , możliwych do realizacji 
w punktach sprzedaży detalicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Paczków. 

CPV: 30.19.97.50-2 talony 
 
1.Nazwa oraz adres zamawiającego. 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie 
Ul. Wojska Polskiego 32a 
48-370 Paczków 
Tel  77 4316209 
 
2. Tryb udzielania zamówienia. 
 
Niniejsze postepowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. nr 1986 ze zm.) na 
podstawie art. 4 pkt 8. 
 
2.1. Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na 

przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego 

poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane  

w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę 

okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze 

Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do ogłoszenia). Przetwarzanie danych 

osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

2.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Ośrodek 

Pomocy Społecznej Paczkowie w skrócie „OPS”, ul. Wojska Polskiego 32 a, 48-



 

370 Paczków, inspektorem ochrony danych osobowych w OPS jest Monika 

Majkowska, kontakt: iod@ops.paczkow.pl, telefon: 77 431 62 09 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przechowywane przez okres 5 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  

4) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

5) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

6) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania  

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

 
 
 
 
 
 



 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

3.1. Przedmiotem zamówienia dostawa w roku 2019 talonów (bonów) o wartości 
nominalnej i nabywczej po 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł dla podopiecznych Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Paczkowie o  łącznej, maksymalnej ich  wartości nominalnej do 
129 000 zł , możliwych do realizacji w punktach sprzedaży detalicznej zlokalizowanych 
na terenie Gminy Paczków. 

3.2 Podana przez Zamawiającego ilość talonów (bonów), stanowiących, maksymalnie 

równowartość 129 000 zł,  jest ilością maksymalną, przewidywaną do realizacji w 

całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmniejszenia zamówienia do 50%, w zależności od ilości wydawanych 

decyzji administracyjnych podopiecznym Ośrodka Pomocy Rodzinie w Paczkowie. 

Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia w tym pieniężne wobec Zamawiającego. 

3.3. Talony (bony) muszą umożliwiać dokonywanie zakupu żywności tj. artykułów 

spożywczych, co najmniej takich jak: nabiał, pieczywo, wędliny, mięso, warzywa, 

owoce, mąka, kasza, ryż, makaron za wyjątkiem artykułów alkoholowych  

i tytoniowych, podstawowych artykułów chemicznych i higienicznych, tj: mydło, płyn 

do mycia naczyń, proszek do prania, szampon, pasta do zębów, leki oraz opału 

(węgiel, koks). 

Talony (bony) muszą umożliwiać również zakup innych artykułów, w szczególności: 

art. szkolnych, odzieży, obuwia, tzw. artykułów pierwszego żywienia dzieci, 

materiałów higienicznych i opatrunkowych, itp. 

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania cen ustalonych w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

3.4 Talony (bony) muszą być możliwe do realizacji, w co najmniej 4 punktach sprzedaży 
detalicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Paczków, w tym w min. 1 
punkcie/składzie opału,  zlokalizowanych na terenie Gminy Paczków. W celu 
potwierdzenia, że oferowane talony (bony) spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty Wykaz punktów 
sprzedaży detalicznej ( w tym min. 1 skład opału) zlokalizowanych na terenie Gminy 
Paczków, realizujących talony (bony)  według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.  

Jeżeli Wykonawca przedstawi mniej niż 4 punkty sprzedaży detalicznej, w tym 
nie wskaże min. 1 punktu składu opału zlokalizowanych na terenie Gminy 
Paczków realizujących talony (bony) jego oferta zostanie odrzucona jako 
nieodpowiadająca treści zapytania.  

3.5 Przez punkt sprzedaży detalicznej, w tym punkt składu opału Zamawiający rozumie 
punkty zlokalizowane na terenie Gminy Paczków, które realizują (akceptują) talony 
(bony). 

3.6 Talony (bony) stanowią znaki legitymacyjne, uprawniające okaziciela do zakupu 
towarów w zaoferowanych przez Wykonawcę ww. punktach 

3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na dostawę talonów (bonów)  w innej 
formie niż papierowa. 

3.8 Talony (bony) muszą posiadać nadruk: „Zakaz sprzedaży wyrobów alkoholowych 
i tytoniowych” lub „Bon nie upoważnia do zakupu alkoholu oraz wyrobów tytoniowych” 
lub nadruk równoznaczny. 



 

3.9 Talony (bony) dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie 
uprawniają wyłącznie do nabycia artykułów określonych w pkt. 3.3. Niedopuszczalne 
jest wydawanie za talony (bony) wyrobów tytoniowych i alkoholu, w tym piwa.  

3.10 Talony (bony) nie będą wymagały cięcia, stemplowania i podpisywania przez 
Zamawiającego. 

3.11 Termin ważności talonów (bonów) nie może być krótszy niż 6 miesięcy, liczonych od 
dnia dostawy danej partii talonów (bonów) do siedziby Zamawiającego i podpisania 
przez Zamawiającego protokołu ich odbioru.  

3.12 Talony (bony) dostarczane będą do siedziby Zamawiającego przy ul. Wojska 
Polskiego 32 a, 48-370 Paczków w godzinach pracy Zamawiającego tj. od g. 
7:00 – 15:00,  sukcesywnie, partiami, w terminie do 3 dni roboczych od daty 
przekazania przez Zamawiającego zapotrzebowania (określającego ilość 
talonów (bonów) i ich nominały w formie pisemnej, faxem lub e-mailem. 

3.13 Talony (bony) w każdej partii dostawy muszą zawierać talony (bony) w ilości sztuk 
podanych w zapotrzebowaniu. 

3.14 Braki lub wadliwości w dostawie talonów (bonów) stwierdzone przez Zamawiającego, 
Wykonawca uzupełni lub usunie w ciągu 3 dni roboczych od zawiadomienia o 
brakach lub wadach dokonanego przez Zamawiającego. 

3.15 Talony (bony) nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. 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 lub usługi o cenie przewyższającej wartość nominalną znaku. 

3.16 Wykonawca zapewni możliwość dokonywania zapłaty za zakupiony towar częściowo 
talonami (bonami) i częściowo gotówką. 

3.17 Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z drukiem talonów (bonów), ich 
ubezpieczeniem, zabezpieczeniem przed podrobieniem, transportem, dostawą i 
należnymi podatkami. 

3.18 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

3.19 Wykonawca zaakceptuje w całości wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 3 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

3.20 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 
4. Termin wykonania dostawy  
 
Dostawa ciągła -od stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.  
 
Świadczona na podstawie cząstkowych zamówień, zgodnie z zapisem w pkt. 3.12 
 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu  
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  

dotyczące: 

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów: 



 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia 

warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia 

warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej mu na realizację 

przedmiotowego zamówienia. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia 

warunek dotyczący posiadania odpowiedniej zdolności technicznej lub zawodowej 

pozwalającej mu na realizację przedmiotowego zamówienia. 

6. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu 

 
W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego 
zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany 
jest złożyć: 
oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie 
zawarte jest w treści oferty; 
 
6. Opis sposobu obliczenia ceny 

6.1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia 

tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz 

warunki stawiane przez Zamawiającego. 

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w zapytaniu, np.: 

a) koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk 

b) koszty dojazdu, podatków, opłaty celne i inne czynniki 

c) koszty ubezpieczenia 

d) koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów biurowych i innych środków 

e) koszty dostarczenia bonów towarowych do siedziby Zamawiającego. 

 

6.2 Treść art. 15 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadza 

zakaz oferowania do sprzedaży bonów towarowych poniżej ich wartości nominalnej oraz po 

cenie przewyższającej ich wartość.  

 

6.3 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

7. Kryteria oceny oferty:   

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie  

następujące kryteria oceny ofert: 

 

Cena oferty brutto: - 20% 



 

Ilość placówek sprzedaży położonych na terenie Gminy Paczków (nie mniej niż 4  

punkty sprzedaży detalicznej, w tym min. 1 punkt/skład opału) – 80% 

Kryterium „Cena” (C): 

Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty, wg wzoru: 
 
 

    najniższa cena   

Liczba punktów  =     ------------------------------------------------------ x 20 pkt. 

    cena badanej oferty  

Kryterium „Ilość placówek sprzedaży położonych na terenie Gminy Paczków”  

(I) 

Kryterium „Ilość placówek sprzedaży położonych na terenie Gminy Paczków” będzie 

rozpatrywana na podstawie tego co Wykonawca wpisał do załącznika nr 1 do zapytania 

ofertowego „treść oferty”. Minimalny ilość placówek sprzedaży wynosi 4, w tym min. 1 punkt, 

skład opału. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi mniej niż 4 punkty sprzedaży  

i w tych punktach nie wykaże min. 1 skład opału, jego oferta zostanie odrzucona jako 

nieodpowiadająca treści zapytania ofertowego – dotyczy wyłącznie punktów 

zlokalizowanych na terenie Gminy Paczków realizujących bony (talony). Warunek 

należy rozumieć w ten sposób, że Wykonawca musi wykazać zarówno placówki 

sprzedaży artykułów, o których mowa w pkt. 3.3 jak i min. 1 skład opału. 

 

 

I = 
I b 

x 80 pkt 
 I X 

gdzie: 

 
 
 
I b  - 

ilość wykazanych placówek sprzedaży   
w ofercie badanej 

 
I X - 

 
największa ilość wykazanych placówek 
sprzedaży   

 

Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione  

w niniejszym zapytaniu ofertowym warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów 

(P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, 

wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

 

 

P = C  + I 

gdzie:   



 

 

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w  kryterium „Cena”  

I - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Ilość placówek handlowych 

położonych na terenie Gminy Paczków”  

 

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz  

spełnia warunki udział w postępowaniu. 

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz  
z zastrzeżeniem dokonywania poprawek, o których mowa w pkt. 8. 
 

8. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Paczkowie, ul. Wojska Polskiego 32a, 48-370 Paczków. Ofertę można 
składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-
mail: zamowienia@ops.paczkow.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ 
OFERTY” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 
20.12.2018 r. do godziny 10:00- z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości  
„Zapytanie ofertowe–dostawa bonów (talonów)”. 
 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert 

Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert. 

Zamawiający poprawia w ofercie: 

-  oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek. 

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną. 

9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Ewa Pawlinów., tel. 77 431 62 09 

10. Załączniki do zapytania ofertowego: 

a) druk  treść oferty – zał. nr 1 

b) druk - Wykaz punktów sprzedaży detalicznej zlokalizowanych na terenie Gminy 

Paczków, realizujących talony (bony) – zał. nr 2 

c) wzór umowy - zał. nr 3. 

 

 

 

 

/-/ Ewa Pawlinów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Paczkowie 

mailto:zamowienia@ops.paczkow.pl

