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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 

1. Zamawiający:  Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, Plac Teatralny 3. 

 

2. Tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony. 

 

3. Przedmiot zamówienia: 

 

Dostawa  bonów podarunkowych, papierowych  

dla pracowników Teatru Narodowego na kwotę 242 350,00 złotych. 

      

CPV – 30199750-2  Talony 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych na artykuły spożywcze  

i przemysłowe w formie papierowej dla pracowników Teatru Narodowego  

w następującej ilości : 

dla 236 pracowników o wartości   1 000,00 zł na kwotę   236 000,00 zł, 

dla 7 pracowników o wartości   500,00 zł na kwotę 3500,00 zł, 

dla 1 pracownika o wartości      600,00 zł na kwotę 600,00 zł, 

dla 3 pracowników o wartości    750,00 zł na kwotę 2250,00 zł, 

razem wartość zamówienia wynosi 242 350,00 zł. 

 

4.2 Bony muszą zostać dostarczone w kopertach oddzielnie dla każdego z pracowników 

Teatru Narodowego (razem 247 kopert). Każda koperta musi być oznakowana,  

jaka wartość bonów jest w niej zawarta.  

 

4.3. Dostarczone bony mogą być realizowane w  placówkach  handlowo-usługowych 

znajdujących się na terenie m.st. Warszawy i woj. mazowieckiego, które oferują 

artykuły żywnościowe, środki czystości, artykuły chemiczne, odzież, obuwie, sprzęt 

AGD i RTV. 

 

4.4.  Wymagany termin ważności talonów –  co najmniej do dnia 30.06.2017 roku.  

 

4.5.  Płatność talonami - przez cały okres ich ważności. 

 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ofert 

wariantowych oraz nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 

 

6. Termin realizacji zamówienia:  do dnia 5.01.2016 roku. 
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7. Wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. 

 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia  

tych warunków. 

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy spełniają warunki  

określone w art. 22 ust.1 ustawy „Prawo zamówień publicznych", dotyczące: 

8.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 

8.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

 

8.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia,  

 

8.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 

9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie 

podlegania wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.    

9.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:  

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

9.2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie  

art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:  

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

 

b) 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  

przed upływem terminu składania ofert. 

 

9.3. Wykonawca załączy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  

albo oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu  

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 

9.4. Inne dokumenty: 

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 
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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. 

 

10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: 

W prowadzonym postępowaniu - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie  

       informacje - Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną, na adres:  

kancelaria@narodowy.pl  lub faksem, na nr: (22) 69 20 741. Każda ze Stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Adres Zamawiającego: Teatr Narodowy, Pl. Teatralny 3, 00-077 Warszawa. 

        

Osobą uprawnioną ze strony Teatru do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

       Pani Renata Jarząbek  - Kierownik Działu Spraw Osobowych , tel. 0-22  69-20-655. 

 

11. Termin związania ofertą:  wynosi 30 dni (od upływu terminu składania ofert). 

 

12. Opis sposobu przygotowania ofert:  

12.1 Oferty należy  sporządzić w języku polskim i w formie pisemnej.  

 

12.2 Oferta musi spełniać wymagania Zamawiającego określone w pkt. 4 SIWZ 

(Opis przedmiotu zamówienia). 

 

12.3 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym - zgodnie z danymi 

ujawnionymi we właściwym rejestrze lub przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. Pełnomocnictwo do czynności prawnych musi być dołączone do oferty 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 

12.4 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej i opieczętowanej 

kopercie, z napisem: „Przetarg na dostawę papierowych talonów (bonów 

towarowych)”. 
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13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

13.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii Teatru,  

pok. nr 1.27 b (wejście przez recepcję „A”, od strony ul. Wierzbowej 2),  

do dnia 29 grudnia 2015 r. do godz. 10.00. 

 

13.2 Oferty będą otwierane w dniu 29 grudnia 2015 r. o godz.10:15 w siedzibie 

Zamawiającego – foyer Sceny przy Wierzbowej, ul. Wierzbowa 3  

(wejście przez recepcję „B”). 

 

14. Opis sposobu obliczenia ceny: wartość talonu x ilość szt.   

 

15. Kryteria wyboru ofert, zasady oceny oraz opis sposobu oceny ofert:         

15.1 Kryteria wyboru ofert:   

a) cena -  50%, 

b) liczba placówek handlowo-usługowych, z którymi Wykonawca ma zawarte 

umowy na realizowanie talonów sprzedawanych przez Wykonawcę, 

znajdujących się na  terenie m.st. Warszawy i woj. mazowieckiego – 50%. 

 

15.2 Oferty oceniane będą w systemie punktowym, wg następujących zasad:   

a) oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę punktów (50), pozostałe 

oferty proporcjonalnie mniej, według poniższego wzoru: 

X pkt. = (najniższa cena oferty : cenę oferty rozpatrywanej) x 50 

b) oferta z największą liczbą placówek handlowo-usługowych, uzyska maksymalną 

liczbę punktów (50), pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według poniższego 

wzoru: 

X pkt. = (liczba placówek usługowo-handlowych w ofercie rozpatrywanej :   

                przez ofertę o największej liczbie placówek) x 50 

 

15.3 Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta  

- po zsumowaniu ocen w kryterium 15.2 a) i  15.2 b) - uzyska  największą  

ilość punktów.  

  

16. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić w celu zawarcia umowy: 

Zamawiający, po dokonaniu wyboru oferty, zawiadomi wybranego Wykonawcę  

o terminie i miejscu zawarcia umowy, przygotowanej przez Zamawiającego.   

      

17. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy:  

17.1 Wartość przedmiotu umowy  -  242 350,00 złotych. Rozliczenie z Wykonawcą  

- w PLN. 
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17.2 Wykonawca gwarantuje, że bony będą miały termin ważności co najmniej  

do 30.06.2017 roku. 

 

17.3 Termin dostarczenia bonów:  do dnia 05.01.2016 roku. 

 

17.4 Wykonawca dostarczy bony towarowe do siedziby Zamawiającego, w uprzednio 

uzgodnionym terminie, nie później niż do dnia 05.01.2016 roku, do godz. 15.00. 

 

17.5 Należność za przedmiot Umowy Zamawiający ureguluje w terminie 14 dni od daty 

otrzymania faktury. Podstawę do wystawienia przez  Wykonawcę faktury będzie 

stanowił  podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru całości zamówienia. 

 

17.6 Kary umowne:  

a) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu 

umowy,   wymienionego w pkt. 17.3 SIWZ  Zamawiającemu przysługuje prawo 

zastosowania kary umownej w wysokości 2 % wartości umowy za każdy dzień 

opóźnienia, 

b) ewentualne kary, z tytułu niedotrzymania terminu umowy, Zamawiający potrąci 

z faktury za dostawę bonów, na co Wykonawca wyraża zgodę, 

 

c) opóźnienie zapłaty należności w stosunku do terminów  wymienionych  

w pkt. 17.5 SIWZ powoduje obowiązek Zamawiającego zapłaty Wykonawcy 

odsetek ustawowych. 

 

18. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy  

z dn. 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”. 

 

19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

20. Aukcja elektroniczna nie dotyczy niniejszego postępowania. 

 

21. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

22. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

 


