SŚ.241.10.2018

Kluczbork, dnia 05.12.2018r.

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku, ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork,
zaprasza do złożenia oferty na :
2. Nazwa zamówienia / opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest zakupu oraz dostawa bonów towarowych w formie znaków
legitymacyjnych na okaziciela o łącznej wartości do 129.000 zł w nominałach o wartości :
- 100 zł
50 zł
20 zł
10 zł, zgodnie z miesięcznym zapotrzebowaniem w 2019r.
podlegających wymianie na towary przez uprawnionych okazicieli - klientów Zamawiającego,
zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork. W szczególności do wymiany ich na podstawowe
artykuły spożywcze i przemysłowe w placówkach handlowych wyznaczonych przez Wykonawcę
z zastrzeżeniem wyłączenia używek (wyrobów alkoholowych oraz tytoniowych).
3. Termin realizacji zamówienia:
od 21.01.2019 do 31.12.2019 r. w miesięcznych transzach. Zamawiający zastrzega sobie (w zależności
od potrzeb) możliwość zmniejszenia i zwiększenia dostawy w granicach 40 % w każdym miesiącu.
W zależności od wydanych decyzji administracyjnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu i
dostawy bonów towarowych w ilości do 30% mniejszej w okresie realizacji zamówienia.
4. Okres gwarancji :
co najmniej 3 miesiące na wykorzystanie bonów w placówkach Wykonawcy oraz 2 miesiące po
zakończeniu umowy.
5. Miejsce i termin złożenia oferty :
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku ul. Zamkowa 6, pok. nr 2 (sekretariat) do godz. 1300 do dnia
12 grudnia 2018 roku. Ofertę należy sporządzić wyłącznie w/g wzoru Zamawiającego, w zaklejonej
kopercie z dopiskiem : „Zakup oraz dostawa bonów towarowych w 2019 roku”.
6. Termin otwarcia oferty:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku ul. Zamkowa 6, pok. nr 2 (sekretariat) godz. 1300 dnia 12
stycznia 2018 roku.
7. Warunki płatności :
Wynagrodzenie, płatne będzie po wykonaniu dostawy bonów towarowych - każdej transzy, przelewem na
wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 14 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Anna Rak, Alina Bednarek, tel. (77) 418-52-07
lub (77) 418-52-81, wew. 45.
9. Sposób przygotowania ofert: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,
zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania cenowego.

