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WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Dostawa papierowych bonów podarunkowych
znak sprawy: AEN/1WJ/3D174/6/2017/EL/735
Kod CPV: 30199750-2 talony
Termin realizacji zamówienia: od 2018.02.28 do 2019.12.31
Termin składania ofert: 2018.02.20, godz.12.00
Termin związania ofertą: 2018.03.30

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu, w rozumieniu art. 701 Kodeksu cywilnego,
o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.)

Warszawa, dnia 14 lutego 2018
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NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Osoba upoważniona
do kontaktów z Wykonawcami:

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
www.wum.edu.pl

Beata Przybyło,
tel. (+48 22) 57 20 322, 728 960 600
e-mail: beata.przybylo@wum.edu.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE, TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu
udzielania zamówień bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, który stanowi Załącznik do Zarządzenia Kanclerza Nr
65/2017 z dnia z dnia 16 marca 2017
2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu finansowanego w ramach umowy nr UMO-201621/B/HS6/01143 zawartej pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a Narodowym
Centrum Nauki w Krakowie (numer WUM: 3D174).
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
Formularz ofertowy
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1000 papierowych bonów podarunkowych, o łącznej
wartości nominalnej i nabywczej 76 000 PLN, w tym 700 bonów o wartości nominalnej i nabywczej
100 PLN oraz 300 bonów o wartość nominalnej i nabywczej 20 PLN, możliwych do realizacji
w placówkach handlowych i usługowych zlokalizowanych na terenie Warszawy.

2.

Bony towarowe dostarczane będą do siedziby Zamawiającego partiami, nie więcej jednak niż w
4 partiach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.

Pierwsza dostawa, z zachowaniem terminu 7 dni od dnia zawarcia umowy, obejmować będzie 140
bonów o wartości 100 PLN oraz 60 bonów o wartości 20 PLN.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia
wyszczególnionego co do rodzaju w Załączniku nr 1 do umowy, w granicach wynagrodzenia,
o którym mowa w § 4 ust. 1, a także możliwość niewykorzystania przedmiotu umowy w zakresie
ilościowym i wartościowym. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać jakiekolwiek
roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w pełnym
zakresie ilościowym lub wartościowym.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Okres realizacji umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i skończy się w dniu 31 grudnia
2019 r. lub w dniu osiągnięcia limitu kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1
Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2.
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IV.WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

Oferta (Formularz ofertowy) składana jest w formie pisemnej. Pozostałe dokumenty składane są
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub jego
pełnomocników.

2.

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo, z którego wynika zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kserokopii
pełnomocnictwa, winno ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną
do reprezentacji Wykonawcy.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1.

Dla potrzeb niniejszego postępowania, Wykonawca na druku Formularza ofertowego stanowiącego
Załącznik nr 2. zobowiązany jest podać łączną cenę ofertową BRUTTO.

2.

W ofertowej cenie Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane
z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
wszystkie inne koszty wynikające bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.

3.

Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

5.

Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały
zmianom.

6.

W przypadku wystąpienia oczywistej omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny Zamawiający poprawi ją
informując o tym Wykonawcę.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1.

Zamawiający ustanawia następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena oferty, waga 75%
b) Liczba punktów honorujących bony waga 25%

2.

Maksymalna liczba punktów, jaką może zdobyć Wykonawca: 100 pkt.

3.

Punkty w kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane według następującego wzoru:
Najniższa cena
Liczba punktów

=

X 75 pkt.
Cena badanej oferty

4. Punkty w kryterium „Liczba punków honorujących bony” zostaną przyznane, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 5, według następującego wzoru:
Liczba placówek w ofercie badanej
Liczba punktów

=

X 25 pkt.

Największa liczba placówek wśród ofert
5.

Za każdą placówkę handlową nie należącą do sieci handlowych (spożywczą, przemysłową,
odzieżową, RTV, AGD lub inną), zlokalizowaną na terenie Warszawy Zamawiający przyzna 1 pkt. Za
placówki handlowe należące do sieci (Lidl, Biedronka, Carrefour, Tesco lub innej), bez względu na
liczbę placówek w Warszawie, Zamawiający przyzna takiej sieci placówek 10 pkt.

6.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
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7.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania oferta,
o oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 30 dni.

3.

Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku zawarcia umowy z wybranym w
niniejszym przetargu Wykonawcą, unieważnienia postępowania lub zamknięcia postępowania bez
dokonania wyboru Wykonawcy.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1.

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp., Zamawiający i
Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną (na adres e-mail określony w Rozdziale I) z
zastrzeżeniem, że każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

2.

W sytuacji żądania Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, brak niezwłocznego potwierdzenia
oznaczać będzie, iż Wykonawca otrzymał informację w momencie jej przekazania przez
Zamawiającego – dowód transmisji danych.

3.

Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed
upływem terminu określonego w zawiadomieniu, wezwaniu.

4.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający
może udzielić Wykonawcy wyjaśnienia, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. W przypadku
udzielenia Wykonawcy odpowiedzi na pytania, treść pytań i udzielonych odpowiedzi Zamawiający
zamieści również na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.

5.

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić
treść Ogłoszenia, w tym warunków. Zmienioną treść Ogłoszenia Zamawiający zamieści na stronie
internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia niezbędny będzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, zamieszczając
informację o zmianie terminu składania ofert na stronie internetowej.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego Ogłoszenia.

2.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

4.

Oferta powinna być napisana na komputerze lub ręcznie atramentem nieścieralnym wg wzorów
stanowiących Załącznik nr 1.

5.

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty. Wymagane jest, aby
wszystkie strony oferty oraz załączników były parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

6.

Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych
dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie składane jest w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7.

W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię dokumentu, kopia ta winna
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być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
8.

Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osoby
upoważnione do podpisania oferty.

9.

Zamawiający jednocześnie informuje, że ze względu na nałożony na Zamawiającego obowiązek
określony w art. 30c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96,
poz. 615, z późn. zm.), Zamawiający nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem z
dziedziny nauki, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części
oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa lub zgłoszenia Zamawiającemu takiego żądania nie
później niż przed zawarciem umowy o wykonanie zamówienia. Brak stosownego zastrzeżenia będzie
traktowany, jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w
ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.
1198 ze zm.).

X. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1.

Oferty można składać do dnia 20.02.2018 roku do g. 12.00:
a) w wersji papierowej na adres:
Dział Nauki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa
IV piętro, pok. 428.
Prosimy o następujące oznaczenie oferty na kopercie: AEN/1WJ/3D174/6/2017/EL/735
Wskazane jest aby koperta była opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy
b) pocztą e-mail w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf na adres: aen@wum.edu.pl
Prosimy o następujące oznaczenie ofert w tytule wiadomości: AEN/1WJ/3D174/6/2017/EL/735

2.

Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
a) wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
b) zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych
zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA.”

XII. ODRZUCENIE OFERTY
1.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

2.

wykonawca nie złożył lub nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego dokumentów i pełnomocnictw,
o których mowa w Rozdziale IV;

3.

zawiera błąd w obliczeniu ceny;

4.

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIII. WYBÓR I ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY
1.

Zamawiający wybierze ofertę spełniająca wymagana Zamawiającego
na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszym Ogłoszeniu.

2.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego
oferta została wybrana, o wyborze jego oferty i o terminie podpisania umowy.

3.

Niezwłocznie po zawarciu umowy, Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty
o zawarciu umowy z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, podając nazwę (firmę) albo imię
i nazwisko, siedzibę, albo adres zamieszkania i adres tego Wykonawcy.

4.

Informację, o której mowa w ust. 3, Zamawiający zamieści na stronie Zamawiającego.
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5.

W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od podpisania umowy lub
zawarcie umowy w sprawie zamówienia będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający może dokonać wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

XIV. UNIEWAŻNIENIE LUB ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA
1.

2.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a)

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

b)

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;

c)

złożono oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

d)

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie
publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

e)

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej
umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania, na każdym jego etapie, bez
dokonania wyboru Wykonawcy. O unieważnieniu lub zamknięciu postępowania Zamawiający
zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców oraz zamieści informację o nieudzieleniu
zamówienia na stronie internetowej.

XV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2.
XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Do spraw nieuregulowanych w treści niniejszego Zaproszenia mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 t.j.), ustawa z dnia 17 listopada
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 101 ze zm.).

2.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

3.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postępowaniu.

Załączniki:
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Wzór umowy

Zatwierdzam w dniu Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r.
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