
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
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Starogard Gdański: Dostawa talonów (bonów) żywnościowych dla Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim 
Numer ogłoszenia: 41888 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , al. Jana Pawła II 6, 83-200 
Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5624458, faks 058 5634014. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.starogard.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa talonów (bonów) 
żywnościowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa talonów żywnościowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starogardzie Gdańskim w ilości do 40 000 szt. (nie mniej niż 30 000 szt.) o 
nominale 10 PLN, za które klienci ośrodka będą nabywać artykuły żywnościowe w punktach 
wskazanych przez Wykonawcę. 2. Klienci MOPS za talony nabywać będą wyłącznie artykuły 
żywnościowe. Niedopuszczalne jest wydawanie za talony artykułów luksusowych, 
papierosów i alkoholu. 3. Druk talonów wykonawca wykona na swój koszt. 4. Talony o 
nominałach 10 zł, powinny być należycie zabezpieczone przed podrabianiem. 5. Talony 
powinny posiadać termin ważności oraz kolejny numer identyfikacyjny. 6. Talony powinny 
być ponumerowane kolejno w każdej dostawie. 7. Wykonawca zobowiązany jest do 
umożliwienia realizacji talonów przez klientów w godzinach od 7:00 do 19:00 w dni 
powszednie oraz w godzinach od 8:00 do 14:00 w soboty w punkcie handlowym położonym 
na terenie miasta Starogard Gdański. 8. Talony o wartości jednostkowej 10 zł dostarczane 
będą na koszt Wykonawcy. 9. Pierwsza ilość i termin dostawy talonów nastąpi w terminie 
uzgodnionym po podpisaniu umowy. 10. Talony nie będą wymagały cięcia, stemplowania i 
podpisywania przez Zamawiającego. 11. Na talonach Wykonawca zamieści zapis: ZAKAZ 
SPRZEDAŻY WYROBÓW TYTONIOWYCH I ALKOHOLOWYCH. 12. Minimalny okres 



ważności talonów: do 31.03.2015 r. 13. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w 
zależności od potrzeb Zamawiającego do 31.12.2014 r. 14. Podstawą odbioru każdej partii 
przedmiotu dostawy będzie protokół odbioru sporządzony przy odbiorze dostawy. 15. 
Wykonawca dostarczy talony do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od otrzymania 
pisemnego zamówienia.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.97.50-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
31.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 
oświadczenia 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 
oświadczenia 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 
oświadczenia 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 
oświadczenia 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 
oświadczenia 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 



• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY  

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Formularz ofertowy (wzór - zał. nr 1 do SIWZ). 2. Aktualna wykaz placówek handlowych 
na terenie miasta Starogard Gdański, przyjmujących płatności talonami 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 70 
• 2 - Ilość punktów handlowych - 30 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień w zawartej 
umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w 
zakresie Wynagrodzenia wykonawcy określonego w umowie, które może ulec zmianie w 
przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.mops.starogard.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej Al. Jana Pawła II 6 83-200 Starogard Gdański. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  13.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Al. Jana 
Pawła II 6 83-200 Starogard Gdański. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


