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I. Nazwa oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO :
Dom Pomocy Społecznej w Górnie, ul. Rzeszowska 7, 36-051 Górno, woj. podkarpackie 
Telefon (17) 7728979
Adres poczty elektronicznej: przetargidpsgorno@domypomocy.pl
Adres strony internetowej: http://dpsgorno.domypomocy.pl
Adres platformy: https://miniportal.uzp.gov.pl
ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /dpsgorno/SkrytkaESP

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz  inne  dokumenty  zamówienia  bezpośrednio  związane  z  postępowaniem  o  udzielenie
zamówienia :
http://dpsgorno.domypomocy.pl/przetargi/

III. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez
negocjacji  na podstawie art.  275 pkt  1  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  –  Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) [zwanej dalej także „pzp”] 

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji 
Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  możliwością  prowadzenia
negocjacji. 

V. Opis przedmiotu zamówienia :
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla pracowników DPS w Górnie
w formie papierowej o następującej ilości i wartości nominałów:

– 1747 sztuk o nominale 100 zł.,

– 1300 sztuk o nominale 50 zł. 

o łącznej wartości 239  700  złotych  (słownie:  dwieście  trzydzieści  dziewięć  tysięcy
siedemset złotych).

Bony towarowe muszą zawierać oznaczenie w zakresie: wartości nominalnej, daty ważności.

Minimalny termin ważności bonów, który będzie brany pod uwagę przy ocenie ofert to 12 miesięcy.
Termin ważności bonów liczy się od daty ich dostarczenia Zamawiającemu.

Realizacja bonów musi być możliwa już w dniu dostarczenia bonów Zamawiającemu.

Bony towarowe muszą zapewniać możliwość ich realizacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
w tym obowiązkowo na terenie miasta Rzeszowa. Dodatkowo dostarczone bony muszą
gwarantować możliwość ich realizacji w  punktach handlowych na terenie miasta Rzeszowa 
i powiatu rzeszowskiego, przy czym muszą być spełnione warunki: w miejscu lokalizacji punktu
oferta sprzedaży musi obejmować artykuły co najmniej jednej z branż: spożywczej, chemiczno -
kosmetycznej, przemysłowej (odzieżowej, obuwniczej), elektronicznej w tym sprzęt AGD i RTV
itp.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w formie załącznika do oferty, wykaz wszystkich punktów
handlowo-usługowych umożliwiających realizację bonów towarowych na terenie miasta Rzeszowa 
i powiatu rzeszowskiego, z podaniem dokładnego adresu każdego z nich.

Emisja i realizacja oferowanych bonów nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji, 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1913).
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2) Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30199750-2 Talony.

3) Dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia

Wykonawca dostarczy bony towarowe na swój koszt bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, tj.
do Domu Pomocy Społecznej, ul.  Rzeszowska 7, 36 –  051 Górno, woj. podkarpackie. Dostawa
odbędzie się jednorazowo  w terminie do 7 dni od podpisania umowy, w godzinach od 8:00 do
15:00, w dniach roboczych.

Odbioru bonów dokona wskazany w umowie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
Zapłata  nastąpi  w  terminie  14  dni  po  doręczeniu  odpowiedniego  dokumentu  księgowego
Zamawiającemu i realizacji zamówienia polegającej na dostawie bonów.

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

VI. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: do 7 dni od daty zawarcia umowy. 

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy 
Projektowane  postanowienia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  które  zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ. 

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający
będzie  komunikował  się  z  wykonawcami,  oraz  informacje  o  wymaganiach  technicznych  
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:

• miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
• platformy https://epuap.gov.pl
• poczty elektronicznej 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi  posiadać  konto  na  ePUAP.  Wykonawca  posiadający  konto  na  ePUAP  ma  dostęp  do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 
3.  Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  korespondencji  elektronicznej
przekazywanej  przy  ich  użyciu,  opisane  zostały  w  Regulaminie  korzystania  z  miniPortalu
dostępnym  pod  adresem:  https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx  oraz  Regulaminie
ePUAP. 
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje  warunki  korzystania  z  miniPortalu,  określone  w  Regulaminie  miniPortalu  oraz
zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 
5.  Maksymalny rozmiar  plików przesyłanych za  pośrednictwem dedykowanych  formularzy do:
 - złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń
lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP
lub poczty elektronicznej. 
7.  W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  korespondencja  elektroniczna  (inna  niż  oferta
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza  dostępnego  na  ePUAP  oraz  udostępnionego  przez  miniPortal  (Formularz  do
komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We
wszelkiej  korespondencji  związanej  z  niniejszym  postępowaniem  Zamawiający  i  Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 
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8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
e-mail: przetargidpsgorno@domypomocy.pl
UWAGA ! Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty. 
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane  są  przez  Wykonawcę  za  pośrednictwem Formularza  do  komunikacji  jako  załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres
e-mail: przetargidpsgorno@domypomocy.pl
10.  Sposób  sporządzenia  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii
dokumentów  lub  oświadczeń  musi  być  zgody  z  wymaganiami  określonymi  w  rozporządzeniu
Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2020  r.  w  sprawie  sposobu  sporządzania  
i  przekazywania  informacji  oraz  wymagań  technicznych  dla  dokumentów elektronicznych  oraz
środków komunikacji  elektronicznej  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z  dnia  23  grudnia  2020  r.  w  sprawie  podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2415). 
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 
– w sprawach merytorycznych: Elżbieta Kapłon tel. (17 )7715409
– w sprawach proceduralnych: Alicja Ciapa tel. (17)7715343

e-mail: przetargidpsgorno@domypomocy.pl

X. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, tj. do dnia  03.12.2021 r. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z  upływem terminu składania ofert
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą  określonego  w SWZ,  Zamawiający przed upływem terminu związania  ofertą  zwraca  się
jednokrotnie  do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 
3.  Przedłużenie  terminu  związania  ofertą,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  wymaga  złożenia  przez
Wykonawcę pisemnego  (tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich,
które  można  odczytać  i  powielić) oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na  przedłużenie  terminu
związania ofertą.

XI. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu; na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
b)  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to  
z odrębnych przepisów,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
d) zdolności technicznej lub zawodowej

Za  spełniających  te  warunki  zamawiający  uzna  wykonawców,  którzy  złożą  oświadczenie  
o  niepodleganiu  wykluczeniu  oraz  spełnianiu  warunków udziału  w postępowaniu,  wg wzoru  –
załącznik nr 4 do oferty.  

XII. Podstawy wykluczenia 
1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 108 ust.
1 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy), tj. Wykonawcę: 
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a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

• udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

• handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

• o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

• finansowania  przestępstwa  o  charakterze  terrorystycznym,  o  którym mowa  w art.  165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego, 

• o charakterze  terrorystycznym,  o  którym mowa w art.  115 §  20  Kodeksu karnego,  lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

• powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.  9
ust.  2  ustawy z  dnia  15  czerwca  2012  r.  o  skutkach  powierzania  wykonywania  pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769), 

• przeciwko obrotowi gospodarczemu,  o których mowa w art.  296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo  oszustwa,  o  którym  mowa  w  art.  286  Kodeksu  karnego,  przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego,
lub przestępstwo skarbowe, 

• o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
b)  jeżeli  urzędującego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego,  wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 1; 
c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu  z  uiszczeniem podatków,  opłat  lub  składek na  ubezpieczenie  społeczne  lub
zdrowotne,  chyba  że  wykonawca  odpowiednio  przed  upływem  terminu  do  składania
wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  albo  przed  upływem  terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności; 
d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
e)  jeżeli  Zamawiający  może  stwierdzić,  na  podstawie  wiarygodnych  przesłanek,  że
Wykonawca  zawarł  z  innymi  Wykonawcami  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i  konsumentów, złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 
f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu,
który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów,  chyba  że  spowodowane  tym
zakłócenie konkurencji  może być wyeliminowane w inny sposób niż  przez wykluczenie
Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2) Zamawiający wykluczy z postępowania także Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki
określone w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, tj:: 



a)  w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  ogłoszono  upadłość,  którego  aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza
jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

3) Wykonawca moze zostać wykluczony przez Zamawiającego na kazdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia.

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Oferta wraz załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej  
w  formacie  danych:  .pdf,  .doc,  .docx,  .rtf,.xps,  .odt  i  opatrzona  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
2.  Wykonawca  w  celu  poprawnego  zaszyfrowania  oferty  powinien  mieć  zainstalowany  na
komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10)
Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 
3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 
4.  Do  przygotowania  oferty  konieczne  jest  posiadanie  przez  osobę  upoważnioną  do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego,  podpisu osobistego lub
podpisu zaufanego. 
5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego
przeniesie  wszystkie  dokumenty  oferty,  podpisane  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder
.zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do
szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. 
6.  Wszelkie  informacje stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1010),  które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum
(ZIP).  Wykonawca zobowiązany jest,  wraz z przekazaniem tych informacji,  wykazać spełnienie
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę
tajemnicy  przedsiębiorstwa  bez  uzasadnienia,  będzie  traktowane  przez  Zamawiającego  jako
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu
zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp. 
7.  Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty,  którego wzór stanowi
załącznik  nr  1  do  SWZ  wraz  z  załącznikiem  nr  2,  który  stanowi  integralną  jego  część.  
W przypadku,  gdy Wykonawca  nie  korzysta  z  przygotowanego  przez  Zamawiającego  wzoru,  
w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. 
8. Dokumenty składające się na ofertę:
8,1 Formularz oferty, wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ
8.2. Wykaz punktów handlowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ
8.3.  Oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  oraz  spełnianiu  warunków  udziału  
w postępowaniu;  - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 
W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców,  oświadczenie  
o niepoleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy  
z Wykonawców.; 
8.4. Dodatkowo do oferty należy dołączyć – jeśli dotyczy:
a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

• W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania  -  odpis  lub  informację  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;  



• Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

• Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa powyżej - pełnomocnictwo lub inny dokument (np.
akt  powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki  lub,  w przypadku
spółek  działających  w  systemie  common  law,  członka  rady dyrektorów  spółki,  a  także
umowa spółki cywilnej lub uchwała jej  wspólników, wskazująca jednego ze wspólników
jako  umocowanego  do  reprezentacji  spółki)  potwierdzający  umocowanie  do
reprezentowania Wykonawcy; 

b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
9. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału  
w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.
10. Forma dokumentów:

1) Oferta oraz oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
lub  w  postaci  elektronicznej   opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
2) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie,
jak  składana  oferta  (t.j.  w  formie  elektronicznej  lub  postaci  elektronicznej  opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej
kopii  (skanu)  pełnomocnictwa  sporządzonego  uprzednio  w  formie  pisemnej,  w  formie
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14
lutego  1991  r.  -  Prawo  o  notariacie,  które  to  poświadczenie  notariusz  opatruje
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  bądź  też  poprzez  opatrzenie  skanu
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem,
podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym  mocodawcy.  Elektroniczna  kopia
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

XIV. Sposób oraz termin składania ofert 
1.  Wykonawca  składa  ofertę  za  pośrednictwem  Formularza  do  złożenia  lub  wycofania  oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany
został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia  04.11.2021 r., do
godz. 09:00. 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na
„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać  
i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 
6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem
Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

XV. Termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2021 r. o godzinie 09:30. 
2. Otwarcie ofert jest niejawne 
3.  Zamawiający,  najpózniej  przed  otwarciem  ofert,  udostępnia  na  stronie  internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie,  jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. 



4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o: 
4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
5.  W  przypadku  wystąpienia  awarii  systemu  teleinformatycznego,  która  spowoduje  brak
możliwości  otwarcia  ofert  w terminie  określonym przez  Zamawiającego,  otwarcie  ofert  nastąpi
niezwłocznie po usunięciu awarii. 
6.  Zamawiający  poinformuje  o  zmianie  terminu  otwarcia  ofert  na  stronie  internetowej
prowadzonego postępowania. 

XVI. Sposób obliczenia ceny 
Cenę wyrażoną w PLN należy podać w formularzu ofertowym (cyfrowo i słownie, z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku).

Wykonawca określi cenę za przedmiot zamówienia, która ma być kompletna, jednoznaczna 
i ostateczna, musi uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją
zamówienia. 

XVII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1) Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się  przy wyborze oferty jest:

- cena  brutto – waga 50 % 

Ci = ( C b : C max ) x 100 [ pkt ]

Ci – ilość punktów badanej oferty [ pkt ]
Cmax – najwyższa cena w złożonych ofertach [ zł ]
Cb – cena oferty badanej [ zł ]

- ilość punktów handlowych na terenie miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego – waga 50 %

Pi = ( P b : P max ) x 100 [ pkt ]

Pi – ilość punktów badanej oferty [ pkt ]
Pmax – największa ilość punktów handlowych w złożonych ofertach [ szt]
Pb – ilość punktów handlowych oferty badanej [ szt ]

2) Określenie ilości punktów oferty:

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie 
z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
Ocena kryterium będzie następowała w skali punktowej od 0 do 100 pkt.

3) Opis sposobu wyboru oferty
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
- odpowiada wymaganiom określonym w ustawie,
- odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SWZ,
- została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577
pzp,  w  terminie  nie  krótszym  niz  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze
najkorzystniejszej  oferty,  jezeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  przy  uzyciu  środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jezeli zostało przesłane w inny sposób. 



2. Zamawiający moze zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa w ust.  1,  jezeli  w postępowaniu o udzielenie  zamówienia złozono tylko jedną
ofertę. 
3.  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana jako najkorzystniejsza,  zostanie  poinformowany
przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 3
do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 
5.  Przed  podpisaniem umowy Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  
(w  przypadku  wyboru  ich  oferty  jako  najkorzystniejszej)  przedstawią  Zamawiającemu  umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców. 
6. Jezeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie  zamoznienia  publicznego  Zamawiający moze  dokonać  ponownego badania  
i  oceny  ofert  spośród  ofert  pozostałych  w  postępowaniu  wykonawców  albo  uniewaznić
postępowanie. 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
1.  Srodki  ochrony  prawnej  przysługują  Wykonawcy,  jezeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł  lub moze ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów pzp. 
2. Odwołanie przysługuje na: 
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 
4.  Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  oraz  postanowienie  Prezesa  Krajowej  Izby
Odwoławczej,  o  którym mowa w art.  519 ust.  1  pzp,  stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki
ochrony prawnej” pzp. 

Załączniki do SWZ:
1. Załącznik Nr 1 Formularz oferty
2. Załącznik Nr 2 Wykaz punktów handlowych
3. Załącznik Nr 3 Projekt umowy
4. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu
5. Załącznik Nr 5 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - RODO


