Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018)
Sanok, dn. 11.01.2018 r.

I. Zamawiający
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku
ul. Zamkowa 30
38-500 Sanok
NIP: 687-16-51-092
REGON 004010745

2. Opis przedmiotu Zamówienia:
Zagadnienie dotyczy zakupu i realizacji talonów żywnościowych dla podopiecznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, którzy z różnych powodów nie potrafią
racjonalnie gospodarować pieniędzmi.
Pod pojęciem „Talonów”, zwanych dalej talonami, należy rozumieć wyłącznie emitowane i
oferowane przez Wykonawcę znaki papierowe, podlegające wymianie na towary.
Specyfikacja Talonów żywnościowych:
- powinny umożliwiać zakup w branżach: spożywczej, mięsnej, przemysłowej,
- Wykonawca usługi musi zapewnić szeroki asortyment produktów,
- talon będzie drukiem opracowanym i wydanym przez Wykonawcę, nominały dostępne (w
zależności od przyznanego świadczenia np. 21,93 z dokładnością do jednego grosza, w
przeważającej jednak większości od 10,00 zł do 20,00 zł),
- mieć datę realizacji (ważności) nie dłuższą niż 3 miesiące od daty wydania,

- umożliwiać dokonywanie zakupów w co najmniej 6 punktach handlowych na terenie miasta
Sanoka (za punkt handlowy nie będzie się uznawać kiosków i saloników z prasą, a także
stoisk i straganów targowych),
- talony nie podlegają wymianie na alkohol (informacja umieszczona na talonie),
- talony nie mogą być wymieniane na pieniądze, nie wolno Wykonawcy usługi wydawać
reszty w pieniądzu.
3. Szacunkowa wartość zamówienia na rok 2018 wynosi :
60 000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmniejszenie lub zwiększenia
zamówienia w trakcie trwania umowy.
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Zamawiającego zobowiązania do dokonywania zakupów w podanej ilości i w żadnym
razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

4. Termin realizacji zadania :
Od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.
Zamówienia będą realizowane w comiesięcznych dostawach.
Ilość i wartość nominalna

talonów uzależniona jest od zgłoszonych potrzeb klientów

Ośrodka i będzie podawana na 3 dni przed zakupem talonów.
5. Warunki płatności i gwarancji :
Warunki płatności i gwarancji określone zostaną w umowie.
6. Kryterium wyboru oferty:
1) cena asortymentu – 70 % ( przedstawiony w załączniku nr 1 „formularz oferty”)

najniższa cena oferty
liczba punktów = --------------------------------- x 70 (70 pkt)
cena badanej oferty
2) liczba placówek realizujących talony na terenie Miasta Sanoka - 30%
1% - 1 punkt.
Ilość punktów realizacji talonów (30%) liczba liczona według wzoru:
Ilość punktów realizacji talonów badanej oferty
liczba punktów = --------------------------------- x 30 (30 pkt)
największą liczbę punktów realizacji talonów
Ostateczna liczba punktów dla każdej oferty zostanie ustalona jako suma punktów
uzyskanych przez daną ofertę w Kryterium I i Kryterium II.
Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma
największą ilość punktów.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania o udzielenia zamówienia, w
każdym czasie bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie przysługuje wobec
Zamawiającego w takim przypadku żadne roszczenie.

7. Dokumenty jakie powinien dostarczyć Wykonawca:
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
- wykaz punktów handlowych realizujących talony na terenie miasta Sanoka,
- wykaz cen towarów według oferty cenowej podanej w załączniku nr 1 .
Oferty muszą być podpisane przez uprawnionych do reprezentowania przedstawicieli
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pełnomocnictwa. Dokumenty dotyczące oferty należy napisać na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

Ofertę prosimy dostarczyć do sekretariatu ośrodka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16
stycznia 2018 r. w formie papierowej lub przesłać pocztą elektroniczną - format pliku pdf (email: monika.czyz@mops.sanok.pl) do godz.11.00.
Osoba do kontaktów: Monika Czyż, monika.czyz@mops.sanok.pl, tel.: (13) 46-080-55

Sporządziła: Monika Czyż

Załącznik nr 1
do Zaproszenia do składania ofert z dnia 11 stycznia 2018 r.
FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa i adres ...............................................................................................................................
Nr telefonu ………………………………Nr faksu.....................................................................
Adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………..…..
nr NIP............................................................ nr REGON.............................................................
Zobowiązania oferenta
1.

W związku z zaproszeniem do składania ofert na świadczenie usług związanych z
realizacją talonów na zakup artykułów żywnościowych w placówkach handlowych
zlokalizowanych na terenie miasta Sanoka przez podopiecznych MOPS w Sanoku,
składam następującą ofertę:
lp

Nazwa art. spożywczego - przemysłowego

Jednostka
miary

1

Chleb żytni 0,50

1 szt

2

Bułka pszenna

1 szt

3

Masło extra zaw. tł min 82%

1 szt

4

Margaryna do smarowania typu śniadaniowa
lub równoważna 0.50 kg

1 szt

5

Serek topiony typu gołda 10 dkg

1 szt

6

Ser żółty zaw. tł min 40%

1 kg

7

Mleko w kartonie zaw. tł min 2%

1 kg

8

Ser twaróg półtłusty

1 kg

9

Jajka klasa M

10 szt

10

Herbata ekspresowa w torebkach 100 szt(typu 1 opk
minutka)

11

Kawa zbożowa typu inka 25 dkg

1 szt

12

Cukier biały kryształ

1 kg

13

Mąka biała pszenna typ 550

1 kg

14

Makaron świderki , kolanka itp. 0,50 kg

1 opk

15

Ryż biały

1 kg

16

Kasza jęczmienna

1 kg

17

Kasza gryczana

1 kg

Cena brutto

18

Olej uniwersalny rzepakowy

1l

19

Kiełbasa zwyczajna zaw. mięsa min 50%

1 kg

20

Kiełbasa parówkowa drobiowa zaw.mięsa min 50%

1 kg

21

Kiszka pasztetowa wyborowa

1 kg

22

Kurczak świeży

1 kg

23

Ryba mrożona mintaj

1 kg

24

Ryba mrożona panga

1 kg

25

ziemniaki

1 kg

26

marchew

1 kg

27

Jabłka krajowe

1 kg

28

Papier toaletowy opakowanie 8 rolek

1 opk

29

Maszynka do golenia jednorazowa

1 szt

30

Krem do golenia typu pollena lub równoważny

1 szt

31

Proszek do prania Pollena REX lub równoważny

1 kg

Wartość oferty brutto (od poz 1 do poz 31)

2. Ilość punktów realizacji talonów na terenie miasta Sanoka:……………..

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. ..................................................................................................
2. .................................................................................................
3. .................................................................................................

…..................................................................................
(imię i nazwisko)
podpis osoby /osób uprawnionej/ych do reprezentowania
Wykonawcy

................................., dnia ..................

