MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa,

Tel.: 34 37 24 200, fax: 34 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290,
www.mops.czestochowa.um.gov.pl. mops@czestochowa.um.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia specyfikację istotnych
warunków zamówienia:
http://mops.bip.czestochowa.pl
Częstochowa: Zakup i dostawa bonów towarowych na
przemysłowe dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka
w Częstochowie.

artykuły spożywczoPomocy Społecznej

Numer ogłoszenia: 393818 – 2014 ; data zamieszczenia: 01.12.2014 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 37 24 200, faks 34 37 24 250.
Adres strony internetowej: http://www.mops.czestochowa.um.gov.pl
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa bonów
towarowych na artykuły spożywczo-przemysłowe dla podopiecznych Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa bonów towarowych na artykuły spożywczoprzemysłowe dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
o łącznej wartości nominalnej 183 600,00 PLN w następujących ilościach: 1) bony
o nominalne 10,00 zł w ilości 10 600 sztuk o wartości 106 000,00 PLN; 2) bony o nominale
20,00 zł w ilości 3 880 sztuk o wartości 77 600,00 PLN. Podana powyżej ilość i wartość
bonów jest wartością maksymalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia
mniejszej ilości bonów oraz możliwość przesunięć ilościowych pomiędzy nominałami bonów
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i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe ani prawne. Pod
pojęciem bonów towarowych, zwanych dalej bonami, należy rozumieć emitowane
i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na
towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.). Bony muszą być
talonami w formie papierowej, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na bony towarowe
w formie elektronicznej (np. kart elektronicznych). Zamawiający nie dopuszcza bonów, które
wymagają ponoszenia jakichkolwiek innych opłat związanych z ich użytkowaniem przez
Zamawiającego bądź użytkowników np. opłat związanych z realizacją transakcji. Dostawa
bonów odbywać się będzie sukcesywnie, co najmniej raz w miesiącu, po uprzednim
przekazaniu przez Zamawiającego pisemnego zamówienia wartościowo-ilościowego,
w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Bony mają być dostarczane do siedziby Zamawiającego, na adres ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa. Koszt dostawy bonów towarowych do siedziby
Zamawiającego ponosi Wykonawca. Okres realizacji każdej partii bonów w punktach
handlowych musi wynosić co najmniej 6 miesięcy od daty przekazania bonów
Zamawiającemu. Każdy bon musi być opatrzony napisem, z którego treści będzie wynikać,
że na jego podstawie nie można dokonać zakupu alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz
sprzętu RTV i AGD. Bony winny być honorowane przez szeroką sieć punktów handlowych na
terenie miasta Częstochowy. Oferent winien załączyć do oferty wykaz punktów handlowych
honorujących bony na terenie miasta Częstochowy. Wykonawca raz na kwartał (do 10-go
dnia następnego miesiąca za poprzedni kwartał) zobowiązuje się dostarczyć wykaz n/t
punktów handlowych, w których zrealizowano wydane bony.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Termin zakończenia:
31.12.2015 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
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III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min.
trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. dostarczył bony towarowe dla min. trzech
odbiorców, na kwotę nominalną nie mniejszą niż 100 000,00 PLN każda oraz
potwierdzi, że dostawy te zostały wykonane należycie.
III.3.3) Odpowiedni potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na minimalną
sumę ubezpieczenia 100.000,00 zł brutto a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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:
• wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
dostaw zgodnych z przedmiotem zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ;
• poświadczenie o należytym wykonaniu dostaw, z tym, że w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli
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•

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenie (w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz
którego wskazane w wykazie usługi zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w zdaniu powyżej).
Opłacona polisa OC lub inny ważny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp - załącznik nr 5 do SIWZ;
• aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
• aktualne zaświadczenie z ZUS-u o braku zaległości w opłatach składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo, że Wykonawca uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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 ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
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.
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III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi
odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: wykaz punktów handlowych
honorujących bony na terenie miasta Częstochowy.
III.6)

INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4):
• Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ;
• Oryginał
pełnomocnictwa
(lub
kserokopia
potwierdzona
notarialnie)
potwierdzającego uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub
z przepisów prawa;
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 – 60 %
• Ilość punktów handlowych na terenie miasta Częstochowy, w których można
zrealizować bony towarowe – 40 %
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://mops.bip.czestochowa.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
42-217 Częstochowa, pok. nr 4.
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 10.12.2014 r., godzina 11:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, pok. nr
10.
Data i miejsce otwarcia ofert: 10.12.2014 r., godzina 11:30 w sali nr 14.
V.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
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
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