
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.narodowy.pl 

 

Warszawa: Dostawa bonów podarunkowych, papierowych dla 

pracowników Teatru Narodowego na kwotę 242 350,00 złotych 

Numer ogłoszenia: 187831 - 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 

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: Dostawa bonów podarunkowych, 

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

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa bonów 

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

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. 2) 

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

http://www.narodowy.pl/


Narodowego (razem 247 kopert). Każda koperta musi być oznakowana, jaka wartość bonów jest w 

niej zawarta. 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) 

Wymagany termin ważności talonów - co najmniej do dnia 30.06.2017 roku. 5) Płatność talonami - 

przez cały okres ich ważności. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.97.50-2. 

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: 05.01.2016. 

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.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 - 50 

 2 - Liczba placówek handlowo-usługowych, z którymi Wykonawca ma zawarte umowy na 

realizowanie talonów sprzedawanych przez Wykonawcę - 50 

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: 

29.12.2015 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 

 

 


