
 

 

 

 

 

Poznań 09 listopada 2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-14/Z/2016 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. 

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań  

NIP 7781411344, REGON 634512019, KRS 0000174198 

tel. 61 656 35 00, faks 61 656 35 66 

 

Zamówienie finansowane w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS);  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa 665 sztuk uniwersalnych bonów towarowych w 

formie papierowej na łączną wartość 21 610,00 zł o nominałach: 

a) 50 zł w ilości 277 sztuk 

b) 20 zł w ilości 388 sztuk 

2.   Zamawiający wymaga, aby bony towarowe posiadały co najmniej 12 miesięczny okres realizacji 

od daty przekazania bonów do Zamawiającego. 

3.   Zamawiający wymaga aby bony towarowe stanowiące przedmiot niniejszego zapytania były 

środkiem płatniczym uprawniającym do zakupu towarów (każdy bon), w szeroko rozumianych 

punktach sprzedaży detalicznej, a także w wielu innych placówkach usługowo-handlowych.  

4.   Zamawiający wymaga aby bony były dostarczone w formie papierowej na własne ryzyko i koszt 

do siedziby Zamawiającego. 

5.   Zamawiający wymaga wykazu placówek handlowych umożliwiających realizację bonów  

w placówkach handlowych mających lokalizację na terenie całego kraju, w tym obligatoryjnie na 

terenie miast: Poznań, Kalisz i Piła, w których Zamawiający może zrealizować bony towarowe. 

6.   Zamawiający wymaga aby bony posiadały zabezpieczenie uniemożliwiające ich podrobienie lub 

przerobienie. 

7.   Zamawiający wymaga aby bony posiadały oznaczenie informujące o ich ważności i nominale. 

 

III. PRZYGOTOWANIE OFERTY: 

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty - wypełniony i 

podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego 

(Załącznik nr 1), który musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy wykazaną we właściwym rejestrze bądź umocowaną przez osoby wykazane do 

reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. W przypadku, gdy 

Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik do formularza cenowego winno być załączone 

Pełnomocnictwo, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialne określający jego zakres oraz 

podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.  

2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym podatek VAT w 

ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 25% wartości 

zamówienia. 

5. Nie spełnienie warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

6. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do ofert:  



 

 

 

 

 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

b) wykaz placówek handlowych spełniających ww. kryteria. 

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem:  

a. poczty elektronicznej na adres: zamowienia@warp.org.pl wpisując w temacie  

„WARP-14/Z/2016 Zapytanie ofertowe”;  

b. kuriera lub pocztą na adres Spółki: 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
ul. Piekary 19  
61-823 Poznań; 

c. złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem  

„WARP-14/Z/2016 Zapytanie ofertowe” 

2. Oferty należy składać w terminie do 18.11.2016 r. do godziny 14:00.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest:  

p. Andrzej Janowski, tel.: 61 656 35 00 wew. 155, e-mail: andrzej.janowski@warp.org.pl 
 

V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium: 

a) 40% cena brutto 

b) 60% łączna liczba placówek handlowych realizujących bony towarowe na terenie miast 

Poznań, Kalisz i Piła. 

- w trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym Wykonawcom przyznawane będą 

punkty, 

- ilość punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia kryteriów oceny ofert może uzyskać oferta to 

100 pkt, 

- (1% = 1 pkt) 

 

Kryterium a 

Cena – sposób obliczania 

 

W tym kryterium oferta może uzyskać max. 40 pkt. 

Ocena będzie obliczona wg wzoru:  

C(cena) = CN(cena oferty z najniższą ceną) / CO(cena oferty badanej) x 100 x 0,4 

 

Kryterium b 

Łączna liczba placówek handlowych realizujących bony towarowe na terenie miast: 

Poznań, Kalisz i Piła. 

 

W tym kryterium oferta może uzyskać max. 60 pkt. 

Ocena będzie obliczona wg wzoru:  

LP(liczba placówek) = LPO(ilość placówek oferty badanej) / LPN(największa liczba placówek 

w badanej oferty) x 100 x 0,6 

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz zamieści wyniki na stronie internetowej. 

 

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 
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VIII. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY: 

30 dni od terminu składania ofert. 

 

IX. PŁATNOŚCI: 

Płatność za wykonanie zamówienie – przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia 

dostarczenia prawidłowo wystawionego dokumentu sprzedaży. 

 

X.   ZASTOSOWANA PROCEDURA: 

1. Postępowanie  o  udzielenie zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  zapytania  ofertowego  

o  wartości nieprzekraczającej  kwoty  określonej  w  art.  4 pkt.  8 ustawy  z  dnia  29  

stycznia 2004  r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 

2. Zapytanie ofertowe – zgodnie z Regulaminem zakupów WARP Sp. z o.o. oraz zasadą 

konkurencyjności. 

3. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego jeśli najkorzystniejsza oferta przewyższy szacowany koszt jaki założył 

Zamawiający. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz może 

unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy + Oświadczenie oferenta 

Załącznik nr 2 – Wzór Umowy 

 

 

 


