Nadleśnictwo Chocianów
Znak Spr.:SA.270.3.2021

Chocianów, dnia 05.01.2021r.

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chocianów
zwraca się z zapytaniem cenowym o cenę na dostawę: bonów żywieniowych o nominale
12,00 zł na posiłki profilaktyczne dla pracowników nadleśnictwa w ilości 4565 szt.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów żywieniowych w ilości 4565 szt.
o nominale 12,00 zł na produkty umożliwiające przyrządzanie przez pracownika we
własnym zakresie posiłków profilaktycznych.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia na ogólną ilość
bonów do 30%,
c) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia bonów żywieniowych w 3 transzach:
I transza – do 31.01.2021r.
II transza – do 30.10.2021r.
III transza – do 30.12.2021r.
w ilości określonej każdorazowo przez Zamawiającego.
2. Termin ważności dostarczanych sukcesywnie bonów żywieniowych: do (co najmniej)
30.06.2022r.
3. Wymagane jest aby punkty realizacji bonów były hurtowniami, sklepami spożywczymi,
marketami oferującymi półprodukty umożliwiające przyrządzanie przez pracowników we
własnym zakresie posiłków regeneracyjnych.
4. Wykonawca każdorazowo dostarczy (osobiście, pocztą, kurierem itp.) bony żywieniowe
do działu Administracji mieszczącego się w siedzibie Nadleśnictwa Chocianów, 59-140
Chocianów, ul. Kościuszki 23
5. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu punktów realizujących
bony żywieniowe w powiecie polkowickim i bolesławieckim.
6. Kryteria oceny ofert:
a. Cena 50%
b. Ilość punktów realizujących bony – 50%
7. Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:
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Cn
A1 = [ ( ---------- x Wa %)] x 100
Co
gdzie:
A1 – ilość punktów danej oferty w kryterium cena
Cn – cena brutto najtańszej oferty (PLN)
Co – cena brutto badanej oferty (PLN)
Wa – waga wskaźnika – 50 %
100 – współczynnik stały.
8. Do porównania i oceny ofert w kryterium ilość punktów realizujących bony żywieniowe
na
terenie Miasta i Gminy Chocianów, województwo dolnośląskie Zamawiający przyjmie
zasadę:
a. Oferta, której ilość punktów realizujących bony będzie mieścić się w przedziale:
1 - otrzyma 10 pkt.
2 - otrzyma 20 pkt.
3 - otrzyma 30 pkt.
4 - otrzyma 40 pkt.
5 – więcej - otrzyma 50 pkt.
9. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyska największą ilość punktów
na podstawie kryteriów cena i ilość punktów realizujących bony żywieniowe wg
następującego wzoru:
S = A1+A2
gdzie:
S – ilość punktów danej oferty w kryterium cena i ilość podmiotów realizujących bony
żywieniowe w Mieście i Gminie Chocianów
A1 – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena
A2 – ilość punktów uzyskanych w kryterium ilości podmiotów realizujących bony
żywieniowe w Mieście i Gminie Chocianów, województwo dolnośląskie.
10. Całkowita wartość określona w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty, w tym:
a. ogólną cenę za bony żywieniowe,
b. opłaty manipulacyjne (np. prowizja),
c. koszty dostarczenia.
11. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania i podpisania faktury lub noty.
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12. Sposób przygotowania oferty:
a. ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ,,Oferta’’
b. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną,
c. w przypadku złożenia oferty osobiście lub drogą pocztową na kopercie należy umieścić
napis ,,dostawa bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne dla pracowników
Nadleśnictwa Chocianów”
d. załącznikiem do oferty jest wymagany w pkt. 5 wykaz punktów realizujących bony
żywieniowe na terenie powiatu polkowickiego i bolesławieckiego.
13. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.01.2021 r. do godz. 9.00 w jednej
z podanych form:
a. pisemnej (osobiście, listownie ) na adres: NADLEŚNICTWO CHOCIANÓW,
ul.Kościuszki 23, 59-140 Chocianów
b. w wersji elektronicznej na e-mail: chocianow@wroclaw.lasy.gov.pl

p.o. Nadleśniczy
Nadleśnictwa Chocianów
Jacek Wiśniewski
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Załącznik nr 1
……………………………………
Pieczątka Wykonawcy
OFERTA

Odpowiadając na skierowane zapytanie cenowe dotyczące zamówienia publicznego
realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) a
dotyczącego:
Dostawy bonów żywieniowych o nominale 12,00 zł na posiłki profilaktyczne dla
pracowników PGL LP Nadleśnictwa Chocianów w ilości 4565 szt.
Składamy ofertę o następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
cena netto: ……………………………….……… zł,
obowiązujący podatek VAT ….. % ……………… zł
cena brutto: …………………………………....… zł*
2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu cenowym oraz
projekcie umowy warunki.
* Całkowita wartość określona w ofercie zawiera następujące składniki:
a. ogólną cenę za bony żywieniowe,
b. opłaty manipulacyjne (np. prowizja),
c. opłaty dostawy,
d. itp.

( data i podpis osoby upoważnionej)
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WZÓR

Umowa nr S-D/…./2021

(Znak spr. SA.270.3.2021)

zawarta w dniu ………………… w Chocianowie pomiędzy:
Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Chocianów, 59-140 Chocianów, ul. Kościuszki 23
NIP: 692-000-11-59,
REGON: 931023902,
reprezentowanym przez:
Jacka Wiśniewskiego – p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Chocianów,
zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM
a
……………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………,
reprezentowaną przez………………………………………………………………………….,
zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ
na: dostawę bonów żywieniowych o nominale 12,00 zł na posiłki profilaktyczne dla
pracowników Nadleśnictwa Chocianów w ramach zamówienia publicznego zgodnie z art.
4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019
poz.1843)
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania sukcesywnie partiami bonów
żywieniowych na posiłki profilaktyczne, trwale zabezpieczonych przed fałszowaniem,
dla pracowników Nadleśnictwa Chocianów, zwanych dalej "bonami" w ilości 4565 szt.
o wartości nominalnej każdego bonu 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych), których
realizacja jako zapłata za towar możliwa będzie we wskazanych przez Wykonawcę
punktach realizujących bony żywieniowe w powiecie polkowickim i bolesławieckim
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za bony łączną kwotę w wysokości
do
……………. zł brutto (słownie: ……………………………………………………….).
3. Kwota ta jest wartością maksymalną. Rzeczywiste wynagrodzenie będzie obejmowało
bony rzeczywiście dostarczone do Zamawiającego, z uwzględnieniem postanowienia
ust. 4 poniżej oraz § 5 ust. 4 poniżej.
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia dotyczącego ilości
bonów żywieniowych do 30%, bez żadnych konsekwencji odszkodowawczych.
W takim przypadku wartość kwoty, o której mowa w ust. 2 zostanie odpowiednio
pomniejszona o zmniejszoną procentowo ilość zamówionych bonów żywieniowych
dla Zamawiającego.
5. Termin ważności bonów żywieniowych wynosić będzie od 01.02.2021 r. do (co
najmniej) 30.06.2022 r.
6. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
a. oferta wykonawcy wraz z załącznikami, złożona w postępowaniu,
b. zapytanie cenowe.
§2
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia bonów żywieniowych w 3 transzach:
I transza – do 31.01.2021r.
II transza – do 30.10.2021r.
III transza – do 30.12.2021r.
na podstawie przesłanego każdorazowo zamówienia przez Zamawiającego.
§3
Warunki realizacji przedmiotu umowy
1. Miejscem dostawy bonów żywieniowych jest dział Administracji mieszczący się
w siedzibie Nadleśnictwa Chocianów, 59-140 Chocianów, ul. Kościuszki 23.
2. Wraz z dostawą bonów dostarczany będzie protokół zdawczo – odbiorczy, w którym
wskazana zostanie ilość dostarczonych bonów, ich numery seryjne oraz wartość
nominalna.
3. Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie realizacji umowy są:
a. ze strony Wykonawcy:
……………………… tel. ……………………….
……………………….tel. ……………………….
b. ze strony Zamawiającego:
Joanna Czernicka, tel. 76 8183 500 wew. 672,
Martyna Jeda, tel. 76 8183 500 wew. 673
4. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia terminu dostawy bonów najpóźniej
24 godziny przed realizacją dostawy pod numer fax. 76 8183 506 lub adres
chocianow@wroclaw.lasy.gov.pl

§4
1. Płatności za wykonanie przedmiotu umowy realizowane będą na podstawie faktur
VAT lub Noty z załączonymi protokołami zdawczo-odbiorczymi wystawianymi przez
Wykonawcę po dostarczeniu bonów żywieniowych w terminie.
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2. Zamawiający dokona płatności za dostarczone bony żywieniowe w terminie do
14 dni od daty doręczenia faktury VAT lub Noty wraz z protokołem zdawczoodbiorczym bez zastrzeżeń do siedziby Nadleśnictwa Chocianów.
3. Wszelkie wpłaty na rzecz Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będą płatne
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT lub
rachunku.

1.

2.

3.

4.
5.

§5
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary
umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a. w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 5% ceny
brutto za partię bonów, której dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia,
b. w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 30% kwoty
brutto maksymalnej wartości umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, jej rozwiązania Wykonawca każdorazowo
zobowiązuje się do przyjęcia niewykorzystanych bonów żywieniowych w ciągu 14dni od zgłoszenia ich zwrotu przez Zamawiającego. W takim przypadku wartość
kwoty, o której mowa w § 1 ust. 2, zostanie pomniejszona o wartość zwróconych
bonów żywieniowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
w przypadku, gdy szkoda przewyższa karę umowną.
Odmowa realizacji bonu w placówce wskazanej przez Wykonawcę w §1 ust. 1
umowy uważana będzie za podstawę odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Powyższe nie dotyczy przypadku zniszczenia bonów lub w jakikolwiek sposób
uzasadniających podejrzenie jego podrobienia. W takich przypadkach Wykonawca
zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o powyższych Zamawiającego.

§6
1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do czasu zrealizowania ostatniej
transzy.
2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu
wypowiedzenia.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy
w przypadku nienależytego
wykonywania umowy przez Wykonawcę.
§7
1. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania niniejszej
Umowy Strony będą przetwarzać dane osobowe osób występujących w imieniu
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Strony w zakresie danych osobowych służbowych w szczególności imię, nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia / firma prowadzonej
działalności, stanowisko.
2. Istotne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych osób, o których
mowa w ust. 1 powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z
przetwarzaniem ich danych osobowych
a) w przypadku Wykonawcy: dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
……………………………………
b) w przypadku Zamawiającego: dostępne są na stronie internetowej pod
adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_chocianow
3. Strona jest zobowiązana poinformować osoby występujące w jej imieniu
o zasadach przetwarzania danych drugiej Strony, o których jest mowa
w poprzednim ustępie.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§9
1. Ewentualne spory wynikłe na tle zawartej umowy będą rozstrzygane przez właściwy
dla Zamawiającego sąd powszechny.
2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej
zaakceptowanej przez obie strony.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY
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