Radomierzyce, dnia 02.03.2020 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec
NIP 615-201-52-52
e-mail fundacjaprobus@wp.pl, www.fundacjaprobus.eu
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Dostawa i realizacja bonów towarowych na zakup odzieży, bielizny, obuwia,
środków czystości i higieny osobistej na potrzeby realizacji projektu pn.
„Prowadzenie Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w
Kłodzku wraz z Lokalnymi Punktami dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
osób im najbliższym oraz świadków” współfinansowanego ze środków Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych na zakup odzieży,
bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej – w maksymalnej ilości 2 905
sztuk (dwa tysiące dziewięćset pięć sztuk) o nominale 10,00 zł – każdy. Łączna wartość
nominalna bonów towarowych nie może przekroczyć 29 050,00 zł (dwadzieścia dziewięć
tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100) w roku 2020 i w maksymalnej ilości 3 387 sztuk (trzy
tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem sztuk) o nominale 10,00 zł – każdy. Łączna wartość
nominalna bonów towarowych nie może przekroczyć 33 870,00 zł (trzydzieści trzy tysiące
osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100) w roku 2021.
Bony towarowe stanowią formę pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom
im najbliższym i przekazywane będą przez pracowników świadczących pomoc w Okręgowym
Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kłodzku oraz w Lokalnych Punktach
Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wałbrzychu, Dzierżoniowie, Świebodzicach,
Ząbkowicach Śląskich i Boguszowie Gorcach.
Bony towarowe muszą mieć możliwość zrealizowania ich na terenie całej Polski w tym
szczególnie na terenie miast i powiatów, w których znajdują się wskazane powyżej Ośrodek
i Lokalne Punkty Pomocy, tj. na terenie:
- Kłodzka i powiatu kłodzkiego;
- Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego;
- Ząbkowic Śląskich i powiatu ząbkowickiego;
- Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego;
- Świdnicy i powiatu świdnickiego.
Bony towarowe muszą być należycie zabezpieczone przed podrobieniem, posiadać termin
ważności, kolejny numer identyfikacyjny.
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Bony towarowe zachowują ważność we wszystkich placówkach handlowych, wskazanych
przez Wykonawcę, w kwocie i przez okres każdorazowo określony przez Zamawiającego.
Ceny oferowanych przez Wykonawcę towarów – w zamian za bony towarowe – nie mogą
być wyższe niż ceny obowiązujące w placówce handlowej, w której jest realizowany bon
towarowy. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie niższa od wartości
nominalnej bonu towarowego, pozostała część tej wartości nie będzie wydawana w gotówce.
W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie wyższa od wartości nominalnej bonu
towarowego, jego posiadacz będzie zobowiązany dopłacić różnicę ze środków własnych.
Zamawiający dopuszcza bony towarowe w wersji elektronicznej (np. kart elektronicznych).
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z realizacją
zamówienia (m.in. koszt produkcji bonów towarowych, transportu, ubezpieczenia) oraz
przyjęcia na siebie odpowiedzialności za realizację bonów towarowych przez wskazane
placówki handlowe, zgodnie z warunkami umowy.
IV. Miejsce świadczenia usług:
Bony będą realizowane na terenie całej Polski. Bony będą dostarczane przez Wykonawcę do
biura Zamawiającego znajdującego się w Radomierzycach 7, 59-900 Zgorzelec.
V. Okres trwania zamówienia/ termin wykonania usługi: od daty zawarcia umowy do
31 grudnia 2021 r.
Bony towarowe dostarczane będą w 2020 i 2021 roku – w okresie od zawarcia umowy do
grudnia roku, sukcesywnie – według bieżących potrzeb Zamawiającego. Termin dostawy
przez Wykonawcę bonów towarowych nie może przekroczyć 4 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Wykonawcę zamówienia na dostawę wskazanej przez Zamawiającego ilości
bonów towarowych.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełnienia:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie
zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie,
dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania
zamówienia.
4) Przestawią ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
5) Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności będących przedmiotem zamówienia
innym podmiotom bez uprzedniego uzyskania w tym przedmiocie pisemnej zgody
Zamawiającego.
VII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Spełnienie warunków określonych w punkcie VI Wykonawca potwierdzi składając stosowne
dokumenty oraz oświadczenie zawarte w punkcie X "Formularza cenowego", stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
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VIII. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawaniu punktacji:
1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja.
2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona
oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) cena brutto - 40%
b) liczba placówek handlowych, w których jest możliwość zrealizowania
oferowanych bonów towarowych – 60%
przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny
z wymaganiami Zamawiającego.
3) Sposób przyznawania punktów:
Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:
S=C+ G
Gdzie: S – suma uzyskanych punktów; C – punkty kryterium cena brutto; G – punkty
kryterium liczba placówek handlowych
4) Sposób wyliczenia punktów z poszczególnych kryteriów:
a) Cena - 40 %
b) Liczba placówek handlowych – 60 %
Sposób przyznawania punktów:
a) Cena
Cmin
C= -------------- x 40
Cbad.
gdzie: C- liczba punktów oferty badanej w kryterium cena
Cmin- najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocen ofert
Cbad.- cena (brutto) oferty badanej
b) Liczba placówek handlowych:
W kryterium „liczba placówek
ofert zgodnie z poniższym:

handlowych”,

Komisja

dokona

oceny

punktowej

a) Liczba placówek handlowych na terenie każdego z 6 miast, w których prowadzone są
punkty pomocy: od 3 placówek – 60 pkt
b) Liczba placówek handlowych na terenie każdego miasta (6), w których prowadzone
są punkty pomocy: od 1 do 2 placówek – 30 pkt.
Wykaz placówek handlowych realizujących bony towarowe stanowi Załącznik nr 2 do
niniejszego zaproszenia.
IX. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres fundacjaprobus@wp.pl do dnia
20.03.2020 r. na formularzu cenowym będącym załącznikiem nr 1 do zaproszenia lub
osobiście do siedziby fundacji adres: Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec.
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X. Warunki zmiany umowy
1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wartości umowy (zmniejszenia lub
zwiększenia) w zależności od bieżących potrzeb wynikających z zmiany liczby uczestników
projektu.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:
1) gdy zaistnieje konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wynikająca
z wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
2) gdy zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
uwarunkowana: działaniem siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego, niemożliwego do
przewidzenia i przeciwdziałania, uniemożliwiającego wykonanie zobowiązań wynikających
z umowy.
3. Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie
strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności.
XI. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Istnieje
możliwość płatności częściowych.
Załączniki:

1. Załącznik nr 1. Formularz cenowy
2. Załącznik nr 2. Wykaz placówek handlowych realizujących bony towarowe

Aleksandra Ratajczak
Prezes Fundacji

…………………………………………………….…….…
(podpis przedstawiciela Zamawiającego)
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