
INS/NO-49/09 
Puławy, 04.12.2009 r. 
 
 
 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa bonów-talonów towarowych dla Instytutu Nawozów Sztucznych. 
 
 
Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 04.12.2009 r.,  pod Nr 232653-2009  
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655z późn. zm.) Instytut Nawozów Sztucznych w 
Puławach zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 
24 - 110 Puławy 
www.ins.pulawy.pl 
tel. 081 473 14 10; fax. 081 473 14 10 
 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: 
Waldemar Wawer tel. 081 473 14 22, fax. 081 473 14 23 
poniedziałek-piątek w godz. 7:00 – 15:00 
waldemar.wawer@ins.pulawy.pl 
 
2. Określenie trybu zamówienia: 
Przetarg nieograniczony. 
 
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia - SIWZ: 
SIWZ jest zamieszczona na stronie: www.ins.pulawy.pl 
SIWZ otrzymać można również (egzemplarz bezpłatny) w siedzibie zamawiającego, pokój 156 
kancelaria, poniedziałek-piątek w godz. 7:00 – 15:00.   
 
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa bonów-talonów towarowych. 

Bony-talony towarowe w wersji papierowej o łącznej wartości nominalnej 129 540 zł  
 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści zł) w następujących nominałach: 
 

 1 094 sztuk talonów-bonów o wartości nominalnej  10 zł 

 5 925 sztuk talonów-bonów o wartości nominalnej 20 zł 

 4 sztuki talonów-bonów o wartości nominalnej 25 zł 
 

2. Przez bony-talony towarowe należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki 
legitymacyjne podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu  ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153 z 2003  poz. 1503 ze zm.). 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na bony-talony towarowe w wersji elektronicznej. 
4. Bony muszą podlegać realizacji przynajmniej w następujących miastach znajdujących się na 

terenie województwa lubelskiego: Puławy, Góra Puławska, Janowiec, Kazimierz Dolny, Nałęczów, 
Baranów, Kurów, Końskowola, Dęblin, Gołąb – co najmniej 1 placówka handlowa w każdej z 
wymienionych miejscowości. 

5. Termin ważności bonów-talonów towarowych  winien być określony od dnia dostawy bonów 
towarowych do siedziby zamawiającego, co najmniej do końca kwietnia 2010 r. Każdy 
dostarczony bon powinien zawierać informacje na temat okresu jego ważności. 

6. Tytułem dostawy bonów-talonów Wykonawca otrzyma ustaloną cenę płatną na zasadach 
określonych w umowie. Niedopuszczalne są bony, które wymagają ponoszenia jakichkolwiek 
innych opłat przez zamawiającego bądź użytkowników bonów, np. opłat związanych z realizacja 
bonów-talonów. 

http://www.ins.pulawy.pl/
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7.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby 
Zamawiającego własnym transportem, po uprzednim powiadomieniu telefonicznym. Miejscem 
dostawy bonów jest siedziba Zamawiającego: INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A,  24 - 110 Puławy 
Budynek E-40,  I piętro, Kancelaria pok. 156  

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2 
 
 
5. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6. Nie dopuszcza się składania oferty  wariantowej. 
7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 
10. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego. 
 
11. Termin wykonania zamówienia: 3 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. 
 
12. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełniania 

tych warunków: 
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień, 
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania 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. 
 
 
oraz Wykonawcy spełniający następujący szczegółowy warunek: 

 
5) posiadają niezbędne doświadczenie, tj. wykażą się należytym wykonaniem w okresie ostatnich  

3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wykaz dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z 
dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie przy czym przez 
dostawy odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie 
jednorazowo wykonane dostawy bonów  o wartości nie mniejszej niż  50 000 zł brutto każda. 

 
Ocena spełniania powyższych warunków dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, 
które ma dostarczyć Wykonawca wraz z ofertą. 
 
13. Wymagane dokumenty: 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności 
lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty, 
Wykonawca składa wraz z ofertą: 
1) formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 
2) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z wykorzystaniem wzoru -  załącznik Nr 3. 
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

4) parafowany wzór umowy - załącznik nr 4; 
5) wykaz wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały 
wykonane należycie (zalecane wg wzoru wykazu - Załącznik nr 5 do SIWZ). 
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Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych 
za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z 
oryginałem. 
Ocena spełniania warunków będzie odbywać się na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
 
14.  Informacja na temat wadium: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 
15. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
1. Kryteria oceny ofert 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, 
waga, sposób punktowania): 
 

Nazwa kryterium Waga 

I.  Cena 20% 

II. Łączna ilość punktów handlowych honorujących bony-talony towarowe na 
terenie miejscowości  - zgodnie z sekcją III SIWZ pkt. 4 

40% 

III. Łączna ilość punktów usługowych honorujących bony-talony towarowe na 
terenie miejscowości - zgodnie z sekcją III SIWZ pkt. 4 

40% 

 
Zasady oceny ofert: sekcja XVIII SIWZ. 

 
3. Wynik 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
17. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego  
Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy 
Pokój nr 156 Kancelaria, bud. E-40, poniedziałek- piątek w godz. 7:00 – 15:00 
 
18. Termin składania ofert upływa  dnia 11.12.2009 r., o godz. 12:00 
 
19.  Miejsce i termin otwarcia ofert: 
W siedzibie zamawiającego: 
Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy 
Pokój nr 155, bud. E-40 
dnia 11.12.2009 r., o godz. 12:05 
 
Informujemy, że Instytut Nawozów Sztucznych nie jest miejscem publicznie dostępnym i dotarcie w 
wyznaczone miejsce otwarcia ofert wiążę się z przejściem ściśle określonej procedury sprawdzającej, 
dotarcie do wyznaczonego budynku - po otrzymaniu odpowiedniej przepustki zajmuje ok. 20 minut. 
 
20. Termin związania ofertą: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach 
  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 

24 - 110 Puławy 
 

 


