
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.narodowy.pl 

 

Warszawa: Zakup i dostawa elektronicznych przedpłaconych kart 

płatniczych dla pracowników Teatru Narodowego w Warszawie 

Numer ogłoszenia: 183439 - 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy , Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, 

tel. 22 692 06 09, faks 22 692 07 41. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.narodowy.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa elektronicznych 

przedpłaconych kart płatniczych dla pracowników Teatru Narodowego w Warszawie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zakup i dostawa 

elektronicznych przedpłaconych kart płatniczych z nadanym PIN-em, w liczbie 247 sztuk, o łącznej 

wartości brutto 242 350,00 złotych, dla pracowników Teatru Narodowego w Warszawie, 

2)Dostarczone karty muszą spełniać następujące warunki: a) karty uprawniają do dokonania 

dowolnych transakcji bezgotówkowych (do wysokości limitu na karcie) lub do wypłaty gotówki z 

bankomatów w całej Polsce, b) wszystkie karty muszą być zabezpieczone PIN-em, c) kod PIN musi 

być nadany do karty i przekazany razem z kartą, d) wymagany termin ważności kart - co najmniej 

do dnia 30.06.2017 r., e) dostarczenie kart do siedziby Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność 

http://www.narodowy.pl/


Wykonawcy, f) każda karta powinna zostać dostarczona do Zamawiającego w oddzielnej kopercie, 

każda karta oraz koperta do niej muszą zawierać informację o wartości zasilenia na danej karcie, g) 

aktywacji kart płatniczych dokonują sami użytkownicy kart poprzez kod PIN dołączony do karty, 

zgodnie z instrukcją dołączoną do kart (do każdej karty musi być dołączona instrukcja aktywacji 

karty), h) Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat z tytułu użytkowania kart przez 

użytkowników - tj. opłata za kartę przez cały okres jej ważności - 0 pln, opłata za dowolną 

transakcję - 0 pln, opłata za zastrzeżenie karty - 0 pln, opłata za sprawdzenie salda w bankomatach 

- 0 pln, i) możliwość reklamacji w razie stwierdzenia nieprawidłowej kwoty karty albo innych 

nieprawidłowości w poszczególnych kopertach, rozpatrzenie i załatwienie reklamacji przez 

Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych, od momentu zgłoszenia pocztą elektroniczną, j) możliwość 

wydania nowej karty w przypadku kradzieży lub zagubienia (opłata za wydanie karty określona 

przez Wykonawcę - maksymalna dopuszczalna opłata za wydanie duplikatu 20,00 pln), k) 

możliwość odzyskania kodu PIN (bez opłat), l) ilość i wartość zasilenia kart w złotych: 1 000,00 zł - 

236 sztuk, 500,00 zł - 7 sztuk, 600,00 zł - 1 sztuka, 750,00 zł - 3 sztuki.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.16.30.00-9. 

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: 30.12.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium 

III.2) ZALICZKI 

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: 

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; 

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) 

a) Wypełniony Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ, b) Wykonawca polegający na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust 2 pkt. 2b. ustawy Pzp), c) W przypadku 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument potwierdzający 

ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i do zawarcia 

Umowy w sprawie zamówienia publicznego 

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 - 80 

 2 - Wysokość opłaty za wypłatę gotówki z karty w bankomatach w całej Polsce - 20 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.narodowy.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Narodowy, 

Pl. Teatralny 3, 00-077 Warszawa, Kancelaria Teatru, pok. nr 1.27 b (wejście A, od strony ul. 

Wierzbowej 2). Na pisemny wniosek Zamawiający prześle SIWZ na wskazany adres. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

21.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Teatr Narodowy, Pl. Teatralny 3, 00-077 Warszawa, Kancelaria 

Teatru, pok. nr 1.27 b (wejście A, od strony ul. Wierzbowej 2). 

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

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 

 

 


