
ZESPÓŁ  SZKÓŁ  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  NR  6 

 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

Nazwa i adres Zamawiającego 

Nazwa: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 

Adres pocztowy: 

Ulica: 
Kili ńskiego 25 
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: 
Radom 26-600 mazowieckie 

Osoba upowaŜniona do kontaktów: Telefon: 
Renata Bogucka 048 363-23-96  
e-mail: Fax: 
kochanowski@kochanowski.radom.pl 048 363-23-96 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: 
www.kochanowski.iq.pl 

Rodzaj zamówienia: Dostawa 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 

Określenie przedmiotu zamówienia: 
1. Zamówienie dotyczy dostawy bonów towarowych w formie papierowej w następujących 

nominałach: 
-        318 bonów towarowych o nominale  100 zł. 
-  107 bonów towarowych o nominale    50 zł. 
-   19 bonów towarowych o nominale   20 zł. 
-    7  bonów towarowych o nominale   10 zł. 
Łączna wartość nominalna bonów wynosi 37.600,00 zł. 

2. Pod pojęciem „bonów towarowych“, zwanych dalej bonami, naleŜy rozumieć emitowane i 
oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na 
towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503). Zamawiający nie dopuszcza 
moŜliwości zaoferowania bonów towarowych w formie kart elektronicznych. 

3. Miejscem dostawy bonów jest siedziba Zamawiającego przy ul.Kilińskiego 25 w Radomiu. 
4. Koszt dostawy i ubezpieczenia bonów towarowych ponosi Wykonawca. 
5. Wymagany minimalny termin waŜności (moŜliwości realizacji) bonów – 6 miesięcy od 

dnia podpisania umowy. 
6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Talony        30 19 97 50 - 2. 
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7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego 
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

8. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
9. W przypadku złoŜenia oferty, która będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503), w szczególności czyn polegający na utrudnianiu 
innym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez działanie mające na celu wymuszenie na 
klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków 
umoŜliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u 
określonego przedsiębiorcy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 
późn. zm.). 

Kryteria oceny ofert:  

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:  
 

Nr:  Nazwa kryterium:  Waga: 

1 Cena (koszt) 40% 

2 Liczba punktów handlowych z wyłączeniem sprzedaŜy 
o charakterze stoisk na halach targowych oraz kiosków 
dostępnych realizujących oferowane bony towarowe na 
terenie Radomia 

60% 

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących 
wzorów: 

Nr kryterium:  Wzór:  

1 Cena (koszt) 
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga 
gdzie: 
- Cmin – cena najtańszej oferty 
- Cof – cena oferty 

2 Liczba punktów = Lph * waga 
gdzie: Lph - punkty przyznane za liczbę punktów handlu 
detalicznego. 
Liczba   punktów   Lph   podać   właściwy   nr   i   
nazwę   = 
(Lpof/Lpmax) * 100 * waga 
gdzie: 
- Lpof - liczba punktów handlowych rozpatrywanej oferty 
- Lpmax    -    największa    oferowana    liczba    
punktów 

Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez kaŜdego z członków Komisji Przetargowej 
zostaną zsumowane dla kaŜdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za 
wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień treści złoŜonych przez niego ofert. 
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Terminy 

Termin składania ofert: 
Data: 18/11/2009 

 

Miejsce składania ofert: 
Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25 w Radomiu w pokoju 
1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2009 r. do godz. 12:00. 
W przypadku drogi pocztowej oferta musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego w wyŜej 
wymienionym pokoju w ustalonym terminie. Oferty, które nadejdą po wyznaczonym terminie 
nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. 

Radom, 27 października 2009 r. 
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