
Gdańsk: Dostawa i obsługa kart płatniczych przedpłaconych służących do wypłaty 
świadczeń

Numer ogłoszenia: 101748 - 2007; data zamieszczenia: 15.06.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.  1)  NAZWA I  ADRES: Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  ul.  Marynarki  Polskiej 
134a/106, 80-865 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5207000, fax 058 5207001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1)  Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego: Dostawa  i  obsługa  kart 
płatniczych przedpłaconych służących do wypłaty świadczeń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest sukcesywna dostawa i obsługa kart płatniczych przedpłaconych służących do 
wypłaty świadczeń w ilości około 26000 sztuk.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 25.25.30.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres  

w miesiącach: 73.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawcy wnoszą wadium w kwocie 5000,00 PLN..



III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny 
spełniania tych warunków: 

O  udzielenie  zamówienia  publicznego  mogą  się  ubiegać  Banki  w rozumieniu  ustawy 
z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  Prawo  Bankowe-  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki 
wymagane w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2006 r. 
Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), w tym:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  a  w  szczególności:  

a)  dysponują  co  najmniej  dziesięcioma  bankomatami  na  terenie  Miasta  Gdańska, 
w których minimalny wypłacany nominał wynosi 10 lub 20 zł;

b) dysponują co najmniej czterema Oddziałami (filiami, punktami kasowymi) na terenie 
Miasta Gdańska;

c)  zapewnią  obsługę  kart  przepłaconych  realizujących  wypłaty  świadczeń  rodzinnych 
i  zaliczki  alimentacyjnej  przy  pomocy  oprogramowania  do  Obsługi  Świadczeń 
Rodzinnych SR firmy Computerland S.A..

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów 
przedłożonych przez wykonawcę wraz ofertą, na zasadzie kwalifikacji spełnia/nie spełnia.

Informacja  o  oświadczeniach  i  dokumentach,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców załączył do wypełnionego druku oferty 
(zawierającego oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo  zamówień  publicznych  oraz  oświadczenie  o  zapewnieniu  obsługi  kart 
przedpłaconych  realizujących  wypłaty  świadczeń  rodzinnych  i  zaliczki  alimentacyjnej 
przy  pomocy  oprogramowania  do  Obsługi  Świadczeń  Rodzinnych  SR  firmy 
Computerland S.A ) następujące dokumenty:

1.  Załącznik  do  oferty  nr  1:  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  - 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.  Załącznik  do  oferty  nr  2:  wykaz  bankomatów  własnych,  którymi  dysponuje 
wykonawca, w których najmniejszy wypłacany nominał wynosi 10 lub 20 zł;

3. Załącznik do oferty nr 3: wykaz oddziałów (filii, punktów kasowych), w których będą 
obsługiwane osoby posiadające karty.



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 dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1. Cena - 50
• 2. Dystrybucja kart przedpłaconych przez wykonawcę - 20
• 3. Liczba bankomatów na terenie Miasta Gdańska - 20
• 4. Długość okresu przelewu środków - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.mops.gda.pl

Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  można  uzyskać  pod  adresem: Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gdańsku,  80-865 Gdańsk,  ul.  Marynarki  Polskiej  134A , 
Kancelaria ogólna (pok nr 11)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16.07.2007 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 80-865 
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 134A , Kancelaria ogólna (pok nr 11)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert).


