
str. 1 
 

Ogłoszenie nr 510239063-N-2020 z dnia 26-11-2020 r.  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku: Dostawa bonów towarowych dla 

pracowników MOPR w Gdańsku oraz byłych pracowników (emerytów i rencistów) objętych 

pomocą socjalną finansowaną z ZFŚS. 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia:  

obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  

zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  

tak  

Numer ogłoszenia: 606389-N-2020  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 

00283702100000, ul. Konrada Leczkowa  1A, 80-432  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo 

Polska, tel. 583 423 150, e-mail mopr@mopr.gda.pl, faks 583 423 151.  

Adres strony internetowej (url): www.mopr.gda.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Dostawa bonów towarowych dla pracowników MOPR w Gdańsku oraz byłych pracowników 

(emerytów i rencistów) objętych pomocą socjalną finansowaną z ZFŚS.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

PS.WOT.I.343.6(1).20  

II.2) Rodzaj zamówienia:  

Dostawy  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla pracowników Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz byłych pracowników (emerytów, rencistów) 

objętych pomocą socjalną finansowaną z ZFŚS według poniższych wymagań:  

1. Bony winny być dostarczone w następującej ilości i nominałach: 2715 sztuk bonów 

towarowych w formie papierowej o nominale 50 zł za łączną kwotę 135750,00 zł.  

2. Wymagania dotyczące bonów:  

1) oferowane bony muszą być w języku polskim; 
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2) bony winny uprawniać do wymiany na towary i usługi w wyznaczonych punktach na terenie 

Trójmiasta;  

3) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę bonów ogólnobranżowych (umożliwiających 

zakup m.in. artykułów spożywczych i przemysłowych);  

4) bony będą realizowane na okaziciela;  

5) bony towarowe nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego, a uprawnionymi                                      

do uzyskania świadczenia są jedynie osoby fizyczne;  

6) parametry techniczne bonów towarowych, winny odpowiadać standardom ustalonym dla 

papierów wartościowych tego rodzaju. Gramatura, rozmiar winny zapewniać ich poręczność         

w użytkowaniu. Bony towarowe winny być zabezpieczone przed sfałszowaniem, w taki sposób, 

by utrudnić ich podrobienie lub przerobienie;  

7) zaoferowane bony towarowe muszą umożliwiać ich realizację od dnia dostawy;  

8) w przypadku gdy wartość zakupionych towarów będzie niższa od wartości nominalnej bonu, 

pozostałą część (reszta) nie będzie zwracana okazicielowi bonu towarowego. W przypadku gdy 

wartość towarów będzie wyższa od wartości bonu towarowego jego okaziciel będzie 

zobowiązany dopłacić różnicę;  

9) na każdym bonie towarowym Wykonawca winien umieścić datę ważności, która upływać 

będzie nie wcześniej niż 31.12.2021 r.;  

3. Druk, ubezpieczenie dostawy i koszt transportu przedmiotu umowy do siedziby 

Zamawiającego jest wliczony w cenę oferty.  

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w formie załącznika do oferty, wykaz wszystkich 

punktów na terenie Trójmiasta gdzie można zrealizować bony towarowe, będących 

przedmiotem zamówienia z podaniem nazwy i dokładnego adresu każdego z nich.  

5. Odbioru bonów dokona wskazany w umowie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

6. Należność za zrealizowaną dostawę będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy                              

w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po dokonaniu przez 

Zamawiającego odbioru zamówienia i stwierdzeniu należytego jej wykonania.  

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na bony towarowe w formie elektronicznych kart 

płatniczych.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie  

II.5) Główny Kod CPV: 30199750-2 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 135750.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1 

w tym: 
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liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Spółka z o. o.  

Email wykonawcy: przetargi.svc.pl@sodexo.com  

Adres pocztowy: ul. Rzymowskiego 53  

Kod pocztowy: 02-697  

Miejscowość: Warszawa  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 135750.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 135750.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 135750.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  

 

IV.9.1) Podstawa prawna  

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

  
 


