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Warszawa: Dostawa bonów podarunkowych dla pracowników
Ministerstwa Obrony Narodowej (nr sprawy 59/ZP/09
Numer ogłoszenia: 202543 - 2009; data zamieszczenia: 09.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON , Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 022 6840086, faks 022 6840642, 6874189.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mon.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa bonów podarunkowych dla pracowników
Ministerstwa Obrony Narodowej (nr sprawy 59/ZP/09.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa
bonów podarunkowych dla pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej w ilości 4492 o nominale 50 złotych
(słownie: pięćdziesiąt złotych), z terminem waŜności bonów nie krótszym niŜ do 30 czerwca 2010 r. Miejsce
dostawy: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, Warszawa..
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: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia przez Wykonawców wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
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warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki
zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy; 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
(art. 24 ust. 1 i 2 ustawy). 2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wyszczególnionych w Rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iŜ ww. warunki Wykonawca spełnił. 3. Niespełnienie chociaŜby jednego z ww. warunków
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać
się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika
(spośród siebie) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo musi być złoŜone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia wymagań
stawianych przez Zamawiającego, Wykonawca składa nw. oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony i
podpisany formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ; 3) aktualny odpis z
właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 4) umowa spółki cywilnej, jeŜeli
działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej (w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 5) formularz cenowy, zgodnie z
Załącznikiem nr 3 do SIWZ; 6) wykaz punktów handlowych w obrębie administracyjnym Warszawy, w
których moŜna realizować bony; 7) informację o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy; 2. KaŜdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia musi oddzielnie udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 - 9 ustawy. 3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V ust. 1
pkt 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości; 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie. 4. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
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pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. Zaleca
się, aby oświadczenia i dokumenty zostały ułoŜone w ofercie w podanej wyŜej kolejności. 6.
Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli
Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iŜ nie mogą
być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeŜenie Wykonawca winien
złoŜyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie
kaŜdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica
przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty..

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 - 30
2 - Liczba punktów handlowych w obrębie administracyjnym Warszawy - 70
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:
www.bip.mon.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego: Al.
Niepodległości 218, 00-911 Warszawa..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2009
godzina 11:00, miejsce: Ofertę naleŜy złoŜyć w Kancelarii Jawnej Nr 6, pok. 58 i 59, mieszczącej się w
Warszawie przy Al. Niepodległości 218..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: 1) Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmiany
postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w przypadku zmiany osób wskazanych do konsultowania
spraw merytorycznych i koordynowania współpracy oraz kontroli przebiegu realizacji umowy wraz z numerami
telefonów, faxu, poczty elektronicznej etc. 2) w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany w umowie o której
mowa w pkt 1, zmiana ta musi być wprowadzona w formie pisemnego aneksu..
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