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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  
V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka 

Akcyjna , ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6750218 w. 113. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pks.bialystok.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: komunikacja publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie publiczne w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę bonów towarowych dla Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa bonów towarowych w formie papierowej o następującej ilości i wartości nominałów: 

Nominał jednostkowy - 50 zł - 5056 szt. Nominał jednostkowy - 10 zł - 597 szt. Ogólna ilość 

zamówienia bonów - 5653 szt. łącznej wartości brutto 258 770 zł, słownie (dwieście pięćdziesiąt 

osiem tysięcy, siedemset siedemdziesiąt złotych) Zamawiający wymaga spełnienia następujących 

wymagań dodatkowych odnośnie przedmiotu zamówienia: a) oferent zobowiązany jest do pełnego 

http://www.pks.bialystok.pl/


zabezpieczenia bonów (np. znak wodny, hologram) bez konieczności dodatkowego oznakowania 

bonów przez Zamawiającego, b) oferowane bony towarowe muszą zachować ważność (umożliwiać 

dokonanie zakupów bezgotówkowych) w okresie minimum 6 miesięcy licząc od dnia ich 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego - pełny okres ważności bonów towarowych musi być 

umieszczony na bonach towarowych przez Wykonawcę, c) bony towarowe muszą być dostarczone 

w nominałach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, d) zaoferowane bony 

będzie można zrealizować w województwie podlaskim w sklepach, hipermarketach (tj. sklepach 

wielko powierzchniowych) i punktach usługowych - muszą być wymienialne na asortyment w 

branżach: spożywcza, gospodarstwa domowego, zabawki, papiernicze i chemia gospodarcza, 

uwaga WYMAGANE JEST, ABY BONY BYŁY REALIZOWANE CO NAJMNIEJ W JEDNYM 

HIPERMARKECIE (TJ. SKLEPIE WIELKOPOWIERZCHNIOWYM) W BIAŁYMSTOKU e) 

dostarczone bony towarowe muszą upoważniać pracowników Zamawiającego (jako posiadaczy 

bonów) do dokonania zakupów oraz do korzystania z usług w placówkach wskazanych przez 

Wykonawcę. f) bony towarowe zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego bez pobierania 

prowizji.. 

II.1.5)  
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.97.50-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 9. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 



 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 1. spełniają 

wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. nie podlegają 

wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.złożą listę 

lub informację, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Brak wymagań 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Brak wymagań 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 1. spełniają 

wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. nie podlegają 

wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.złożą listę 

lub informację, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga: przedstawienia opłaconej polisy na sumę min. 100 000 złotych, a w 

przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 



 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia.  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby wraz ze złożoną ofertą załączył również wzór/wzory 

oferowanych bonów towarowych według przedmiotu zamówienia po 1 szt. każdego, 

potwierdzających spełnienie wymagań o których mowa w pkt. 3.2 podpunkt a), c), e). 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 80  

 2 - Liczba punktów handlowych w woj. podlaskim w których można realizować bony - 20  

IV.2.2)  
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.pks.bialystok.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunikacji 

Samochodowej w Białymstoku S.A. ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok Sekcja Kadr. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

16.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy złożyć w Przedsiębiorstwie Komunikacji 

Samochodowej w Białymstoku S.A. ul. Fabryczna 1, pok. nr 203 ( Sekretariat).. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


