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Szczecin, dn.  29.11.2017 r. 

  

 

STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO 

Zapytanie ofertowe 

Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO 

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej 

na: „Sprzedaż i dostawę bonów towarowych w formie papierowej” 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
1) sprzedaż i dostawa bonów towarowych w formie papierowej, o nominałach: 

a) 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) w ilości 1492 sztuk. 
b) 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) w ilości 691 sztuk.  

2) Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć każdy bon towarowy w trwałe i 
nieusuwalne oznaczenie terminu końcowego jego realizacji w punktach 
handlowych. 

3) Wymagany termin realizacji bonów – minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia 
bonów towarowych do zamawiającego.  

4) Dostarczone bony towarowe muszą zapewnić możliwość dokonywania zakupów w 
co najmniej następujących branżach: spożywczej, mięsnej, chemii gospodarczej, 
kosmetycznej, AGD – RTV, odzieżowej i obuwniczej. 

5) Bony towarowe uprawniają do dokonania zakupów bezgotówkowych w 
placówkach handlowych wskazanych przez Wykonawcę na terenie miasta 
Szczecina. 

6) Wykonawca zobowiązuje się, w ramach przedstawionej oferty, do konfekcji bonów 
towarowych do kopert zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego (koperty otwarte). 

2. Termin wykonania zamówienia: nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia 
podpisania umowy.   
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3. Kryterium wyboru oferty:  

Cena – 75 % 
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”: 

           cena najniższa 

------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie  kryterium 75 % 

           cena oferty ocenianej 

 
Ilość placówek handlowych realizujących bony na terenie miasta Szczecina – 25 % 

 
Sposób przyznania punktów w kryterium „ilość placówek handlowych realizujących 
bony na terenie miasta Szczecina ”: 

 
  ilość placówek handlowych realizujących bony  

na terenie miasta Szczecina oferty ocenianej 

-------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie  kryterium 25 % 

  największa liczba placówek handlowych realizujących bony  

na terenie miasta Szczecina  

4.  Do oferty należy dołączyć: 

1) ofertę cenową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, 
2) dokument wskazujący osobę upoważnioną do złożenia oferty cenowej i podpisania 

umowy (np. aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej), 

3) wykaz placówek handlowych realizujących bony na terenie miasta Szczecina. 
 

Pisemną ofertę zawierającą zakres zamówienia oraz załączniki, o których mowa w pkt. 4 

proszę przesłać na adres e-mailowy: akalita@zditm.szczecin.pl, do dnia 04.12.2017 r. do 

godz. 10:00. 

 

                                                                                              

................................................ 

                                                                                                  Podpis Dyrektora ZDiTM  
              lub osoby upoważnionej 
Załącznik: 

-załącznik nr 1 - oferta cenowa. 


