
Słupsk: Dostawa bonów towarowych 

Numer ogłoszenia: 384256 - 2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. , ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk, 
woj. pomorskie, tel. 059 8426051 do 57,59 8400039, faks 059 8422207, 0590840 00 39. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi.slupsk.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: sektor wodny. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa bonów towarowych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: SprzedaŜ i dostawa do 
siedziby Zamawiającego bonów towarowych w formie papierowej w następujących ilościach i 
nominałach: 1) 796 sztuk o nominale 50 złotych, 2) 3.004 sztuki o nominale 20 złotych, 3) 601 
sztuk o nominale 10 złotych. Łączna wartość nominalna bonów towarowych wynosi 105.890,00 
zł. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.97.50-2. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 5. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 



III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności 
lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. 
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia; 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na 
podstawie oświadczeń i dokumentów złoŜonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Ocena 
spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie, o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia wymienione oświadczenie składają wspólnie). 2. Aktualny odpis z 
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia wymieniony dokument musi złoŜyć kaŜdy z nich). 3. Wykaz 
placówek handlowych realizujących bony z podaniem ich nazw i adresów. 4. 
Pełnomocnictwo do podpisywania oferty - tylko w przypadku, gdy uprawnienie do 
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złoŜonego z ofertą odpisu z właściwego 
rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 5. W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

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 dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

• 1 - Cena - 20  
• 2 - ilość placówek handlowych realizujących bony - 80  

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.wodociagi.slupsk.pl/wodociagi.php?lang=pl&id=aktualnosci_przetargi. 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Wodociągi 
Słupsk spółka z o.o., 76-200 Słupsk ul. E. Orzeszkowej 1, Budynek B, pokój nr 8. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12.11.2009 godzina 11:30, miejsce: Wodociągi Słupsk spółka z o.o. 76-200 Słupsk, ul. E. 
Orzeszkowej 1, sekretariat (Budynek A). 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 


