ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
90-562 Łódź , ul. Łąkowa 11
NIP: 7272755012
REGON: 100804793

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych)
Znak sprawy : SZ/D/BU/100/15

Roboty budowlane



Dostawy



Usługi



1. NAZWA ZAMÓWIENIA
Zakup bonów towarowych (podarunkowych) dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do złożenia oferty na
dostawę bonów towarowych (podarunkowych) w formie papierowej o nominałach 50 złotych każdy w ilości
820 sztuk.
2. W złożonej ofercie, oprócz wartości nominalnej bonów należy podać:
1)
a)
b)
c)
d)
2)
3)

Wysokości kosztów dodatkowych tj:
prowizja w procentach
prowizja
opłata manipulacyjna
pozostałych kosztów niewymienionych powyżej
Suma kosztów (b+c+d)
Ilości punktów handlowych akceptujących bony na terenie
woj. łódzkiego,
Ważność bonów towarowych

…………………………………………………. %
…………….… zł netto ……………… zł brutto
………….…… zł netto ……………… zł brutto
………….…… zł netto ……………… zł brutto
………….…… zł netto ……………… zł brutto
……………………………………………………….
(liczna nominalna wszelkich dostępnych punktów)

………………………………………………. dni
lub ……………………………….. (dd/mm/rr)

3. Bony towarowe muszą spełniać następujące wymagania:
1) możliwość realizacji bonów towarowych w okresie nie krótszym niż do dnia 30.11.2016 r,
2) miejsce realizacji bonów towarowych musi obejmować co najmniej teren województwa łódzkiego,
3) bony towarowe muszą umożliwiać nabywanie towarów w wielobranżowych punktach handlowych
oferujących, co najmniej asortyment taki jak:
- spożywczy,
- mięsny i wędliniarski,
- chemia gospodarcza,
- kosmetyki,
- sprzęt AGD i RTV,
- odzież.
Wymieniony wyżej asortyment winien być dostępny dla kupujących w ilościach jednostkowych bez
wymogu kupowania opakowań zbiorczych.
4. Wykonawca wraz z bonami zobowiązany będzie do dostarczenia 171 sztuk kopert.
5. W złożonej ofercie należy podać cenę netto i brutto za realizację zamówienia tj. wartość nominalną bonów
i wysokość kosztów dodatkowych jak również stawki podatku VAT (jeśli dotyczy). Do oferty należy dołączyć
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formularz zamówienia bonów, dokument regulujący użytkowanie i obrót bonami (np. regulamin), oraz listę
punktów handlowych akceptujących bony na terenie województwa łódzkiego.
6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp.

Kryterium

Ranga

1.

Cena

50 %

2.

Ilości punktów handlowych akceptujących bony na terenie
województwa łódzkiego

50%

Ad.1 Cena
Oferta spełniająca wszystkie wymagania merytoryczne i formalne i oferująca najniższą cenę tj. wartość
nominalną bonów i wysokość kosztów dodatkowych otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym
ofertom spełniającym wszystkie wymagania merytoryczne i formalne zostaną przyznane punkty wg następującej
formuły:
C = cena brutto najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert x 50
cena brutto oferty badanej
W przypadku złożenia tylko 1 oferty spełniającej wszystkie wymagania merytoryczne i formalne otrzyma ona
50 pkt. Punkty przyznane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2 Ilości punktów handlowych akceptujących bony na terenie woj. łódzkiego
Oferta spełniająca wszystkie wymagania merytoryczne i formalne i oferująca największą ilość punktów
handlowych akceptujących oferowane bony na terenie województwa łódzkiego otrzyma maksymalną liczbę
punktów, a pozostałym ofertom spełniającym wszystkie wymagania merytoryczne i formalne zostaną przyznane
punkty wg następującej formuły:
I = ilości punktów handlowych akceptujących bony na terenie woj. łódzkiego oferty badanej x 50
największa ilość punktów handlowych akceptujących bony na terenie woj. łódzkiego
spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
W przypadku złożenia tylko 1 oferty spełniającej wszystkie wymagania merytoryczne i formalne otrzyma ona
50 pkt. Punkty przyznane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia
o zamówieniu. Złożenie oferty w postępowaniu jednoznaczne jest z akceptacją wzoru umowy.

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POIiŚ
 zamówienie jest współfinansowane ze środków POIiŚ
 zamówienie nie jest współfinansowane ze środków POIiŚ

4. OSOBA/OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:
W zakresie przedmiotu zamówienia – Anna Żurańska, tel. 42 663 41 80, e mail: azuranska@wfosigw.lodz.pl
W zakresie proceduralnym – Łukasz Olesiński, tel. 42 663 41 26, e – mail: lolesinski@wfosigw.lodz.pl

5. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA lub TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Dostawa bonów towarowych (podarunkowych) w terminie do dnia 30 listopada 2015 roku.
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6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy

7.INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I/LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY (jeżeli dotyczy) :
1. Wykonawca składa ofertę w terminie wskazanym w pkt. 8 ogłoszenia.
2. Wykonawca wraz z ofertą cenową musi złożyć:
1) formularz zamówienia bonów,
2) dokument regulujący użytkowanie i obrót bonami np. regulamin,
3) listę punktów handlowych akceptujących bony na terenie województwa łódzkiego,
4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
3. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, a następnie
zeskanowana i przesłana w formie elektronicznej na adres mailowy, o którym mowa w pkt 8 ogłoszenia
o zamówieniu.

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać:
 w formie pisemnej na adres : …………………………………………………………
 w formie elektronicznej (skan oferty) na adres (e-mail): zamowienia@wfosigw.lodz.pl
 w innej formie : …………………………………….
w terminie do dnia 17.11.2015 roku do godz. 15:00.

9. WYBÓR OFERTY :
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej :
 zastanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,
 zostanie przesłane w formie elektronicznej (e-mail) do Wykonawców biorących udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
 zostanie przesłane w inny sposób : ……………………………………

10.INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający może w każdym czasie zmienić treść niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
2. Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na
której zamieszczone jest ogłoszenie.

11. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA NINIJSZEGO
ZAMÓWIENIA BEZ PODAWANIA PRZYCZYN.
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