Bogdaniec, 28.09.2020
r.
Zn. spr.: SA.270.156.2020

Ogłoszenie o przetargu
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z
pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – na podstawie
Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych będącym załącznikiem nr 1 do
Zarządzenia nr 20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 06.04.2017).
Nadleśnictwo Bogdaniec zaprasza do przedłożenia ofert cenowych na zadanie
pn.: Dostawa talonów żywieniowych zastępujących posiłki profilaktyczne
dla pracowników.
Ilość talonów: 3100 szt.
Nominał: 9 złotych
Talony z dodatkowym nadrukiem zabraniającym zakupu alkoholu oraz wyrobów
tytoniowych, odzieży, sprzętu artykułów gospodarstwa domowego i itp.
Okres ważności talonów 30 czerwca 2022 rok
Kod CPV: 30199770-8 Talony na posiłki
Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kupony/bony
z oznaczonym nominałem i okresem ważności.

w

formie

papierowej

Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy :




Oferta Wykonawcy, zawierająca cenę brutto, termin ważności talonów, łączną
ilość punktów akceptujących talony żywieniowe w miejscowościach na terenie
powiatu gorzowskiego
aktualny na dzień składania oferty odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (KRS lub CEIDG).

Nadleśnictwo Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec
tel.: +48 95 728 43 50, fax: +48 95 728 43 53, e-mail: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl

www.lasy.gov.pl

Termin realizacji zamówienia: od 02.11.2020r. sukcesywnie wg cząstkowych zleceń.
Istotne warunki zamówienia: forma płatności - przelewem na wskazany rachunek
bankowy.

VI. Okres związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 10 dni. Bieg terminu związania z
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Kryteria oceny:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

70%

2

Łączna ilość punktów akceptujących talony
żywieniowe w miejscowościach na terenie
powiatu gorzowskiego

30%

Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
Nr
kryterium

Opis

1

W kryterium „Cena” oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą
liczbę punktów. Ocenie poddana zostanie cena brutto wskazana w
ofercie Wykonawcy. Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu
poniższego wzoru:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

2

W ramach kryterium „Łączna ilość punktów akceptujących talony
żywieniowe w miejscowościach na terenie powiatu gorzowskiego.”
Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Liczba punktów= (Lb /
gdzie|:

Lmax * 100 *waga

L b – łączna ilość punktów akceptujących talony żywieniowe
L max – największa, spośród złożonych ofert, oferowana łączna
ilość punktów akceptujących talony żywieniowe na terenie powiatu
gorzowskiego.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie
największą ilość punktów łącznie.
2

Osoby z Nadleśnictwa uprawnione do kontaktu:
Elżbieta Pietkun tel. (95) 728-43-50
adres email: elzbieta.pietkun@szczecin.lasy.gov.pl
Ofertę, według załącznika nr 1 do niniejszego postępowania, należy przekazać w
terminie do dnia: 07.10.2020 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2019 r. o godz. 10:00.
Ofertę można:
a) przesłać e-mailem na adres: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl
b) dostarczyć osobiście do siedziby Nadleśnictwa na adres: ul. Leśna 17, 66-450
Bogdaniec
Niniejsze postępowanie nie stanowi zobowiązania Nadleśnictwa Bogdaniec do
zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w
następujących przypadkach:
a) postępowanie prowadzone było z naruszeniem przepisów Regulaminu,
b) dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w
interesie Zamawiającego,
c) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynęła żadna
oferta od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,
d) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
e) z przyczyn uzasadnionych interesem gospodarczym Zamawiającego,
Zamawiający nie może sfinansować realizacji zamówienia.

Z poważaniem
Piotr Pietkun
Nadleśniczy
/Podpisano elektronicznie/
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