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Wrocław, 07.11.2017 

Zapytanie Ofertowe 

na zakup kart podarunkowych dla dzieci pracowników 

(nazwa, dostawy, usługi lub roboty budowlanej) 

ZP/BU/85/17/NDOK/RK 

I. ZAMAWIAJĄCY  

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU 

53-413 Wrocław Pl. Hirszfelda 12 

NIP: 899-22-28-100 Regon: 000290096  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kart podarunkowych dla dzieci pracowników. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w ZAŁ. NR 1  do niniejszego zapytania. Warunki realizacji znajdują się w 

załączonym projekcie umowy (ZAŁ. NR 3). 

2. Wymagana data ważności:  - min. 12 miesięcy 

3. Wymagana minimalna liczba punktów, w których karty będą mogły być wykorzystane to 10 punktów 

4. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych* 

5. Wykonawcy dostarczą następujące dokumenty*: 

a. wypełniony formularz oferty 

b. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

c. wykaz punktów, w których można zrealizować karty podarunkowe 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: dostawa kart maksymalnie do 01.12.2017 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

2. Wszelkie pytania związane z niniejszym zapytaniem należy kierować na adres mailowy dzp@dco.com.pl 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana mailem-  scan oferty1 na adres: dzp@dco.com.pl. do dnia 14.11.2017 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 cena karty podarunkowej- 10%  

 liczba punktów w których można wykorzystać kartę-30 % 

 termin ważności karty- 40 % ( przy czym za każdy kolejny miesiąc powyżej 12 m-cy wykonawca otrzyma 1 pkt, maksymalny 

termin ważności karty to 36 miesiące) 

 termin dostawy karty- 20 % (przy czym za dostawę kart w terminie pomiędzy 20.11.2017 a 23.11.2017 wykonawca otrzyma 10 

pkt, pomiędzy 24.11.2017 a 30.11.2017 otrzyma 5 pkt) 

Punktacja zostanie przeprowadzona wg. poniższego wzoru: 

O= ((cmin/cb)*10)+ ((pb/pmaks)*30)+((wb/wmaks)*40%)+ (t*20) 

Gdzie: 

O= ocena łączna 

                                                 
1 W wypadku złożenia oferty przy pomocy poczty elektronicznej Zamawiający ma prawo żądać złożenia oferty w formie papierowej 
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Cmin- cena minimalna oferty z  badanych ofert 

Cbad- cena badanej oferty 

Pb- liczba punktów w których można wykorzystać kartę oferty badanej 

Pmaks- liczba punktów w których można wykorzystać kartę oferty przedstawiającej największą ilość punktów 

Wbad- termin ważności karty oferty badanej 

Wmaks- - termin ważności karty oferty przedstawiającej najdłuższy termin ważności karty 

t- termin wykonania zamówienia 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem 

www.dco.com.pl 

VIII.DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Renata Kolpenicka adres email: dzp@dco.com.pl 

ZAŁĄCZNIKI  

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Wzór Formularza Oferty 

3. Projekt umowy 


