Gdańsk, dnia 23.10.2017 r.

Postępowanie numer - ZN/6139/303AD/2017/1
Zapytanie ofertowe – Dostawa i sprzedaż bonów żywieniowych
Szanowni Państwo,
ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział Gdańsk, zwraca się do Państwa
z zapytaniem ofertowym. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych ustawą
z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z 1964 r. z późn. zm. ) oraz
Regulaminem udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA (dostępny na stronie http://bip.energaoperator.pl).
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.1.
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i sprzedaż bonów żywieniowych
1.2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 3 „Opis przedmiotu zamówienia”
1.3.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
1.4.
Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
Regulaminie, a w szczególności:
1.5.
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
1.6.
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co
najmniej dwie dostawy talonów/bonów żywieniowych, o wartości netto co najmniej 40 000,00
PLN (czterdzieści tysięcy złotych) za jedną dostawę.
1.7.
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
1.8.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.
posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 25 000,00 PLN
(dwadzieścia pięć tysięcy złotych) oraz nie zalegają z opłatami podatków i opłat do
Urzędu Skarbowego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w ZUS.
1.9.
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do 31-03-2018 r.
3. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
3.1. Ofertę należy złożyć do dnia 03-11-2017 r. do godz. 08:00 w siedzibie Zamawiającego,
ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku Gdańsk 80-557, ul. Marynarki Polskiej 130,
Kancelaria (pok. 2) z dopiskiem:
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Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty i
godziny złożenia.
W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera, za termin złożenia oferty uznaje się
datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
4.1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
4.2. Wraz z Formularzem oferty należy złożyć:
4.2.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2
4.2.2. Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
4.2.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie osoby, która podpisała ofertę, do
reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt 4.2.2,
4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1, 4.2.1 powinny być złożone w oryginale. Dokumenty o
których mowa w pkt. 4.2.2., 4.2.3, powinny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, którego dany
dokument lub oświadczenie dotyczy.
5. NEGOCJACJE
5.1. Warunkiem udziału w negocjacjach handlowych, jest złożenie oferty przez Wykonawcę.
5.2. Zamawiający po ocenie ofert, przeprowadzi negocjacje handlowe z wybranymi Wykonawcami,
których oferty spełniały określone w niniejszym zapytaniu wymagania.
Zaproszenie do negocjacji zostanie wysłane do Wykonawców odrębnym pismem wraz ze
wzorem umowy.
5.3 Przedmiotem negocjacji będzie ostateczna cena.
6. OCENA OFERT
6.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena brutto - 70%
b) Liczba punktów w których będzie można realizować bony - 30% ( do przeliczania punktów
będzie brana maksymalnie liczba 200 punktów realizujących bony)
Za najkorzystniejszą ofertę, zamawiający uzna ofertę nie podlegająca odrzuceniu z najkorzystniejszym
bilansem kryteriów oceny oferty wyliczonym zgodnie ze wzorem:
O = Ic + Id
gdzie:
Ic – ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium: cena, która zostanie wyliczona
ze wzoru:
najniższa oferowana cena spośród ofert podlegających ocenie x 100
Ic = ---------------------------------------------------------------------------------------------------cena badanej oferty

x 70%

Id – ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium: liczba punktów, w których
można będzie
Realizować bony żywieniowe, która zostanie wyliczona ze wzoru:
2

ilość (max.200) punktów w których można zrealizować bony wskazane w badanej ofercie x 100
Id = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------x 30%
największa ilość (max. 200) punktów w których można zrealizować bony spośród ofert podlegających ocenie

Najkorzystniejszą będzie ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
6.2. Ocena ofert, nastąpi na podstawie ofert Wykonawców.
7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
7.1. Zamawiający po ocenie ofert, przeprowadzi negocjacje handlowe z Wykonawcami na zasadach
określonych w pkt. 5.
7.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców pisemnie.
8. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela:
8.1. w sprawach merytorycznych: Agata Sawicka, e-mail: agata.sawicka@energa.pl
8.2. w sprawach proceduralnych: Olga Szwarc, e-mail: olga.szwarc@energa.pl
9. ZAŁĄCZNIKI
9.1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
9.2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia z postępowania
9.3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Z poważaniem
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