
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie: Dostawę bonów towarowych dla 
świadczeniobiorców Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie” w 
ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
nie dotyczy  
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie, 
krajowy numer identyfikacyjny 334088300000, ul. ul. Wrocławska  39 , 63200   Jarocin, woj. 
wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 470 160, e-mail mgopsjarocin@post.pl, faks 



627 470 161.  
Adres strony internetowej (URL): http://www.mgopsjarocin.pl/  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
nie dotyczy  
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  
http://www.mgopsjarocin.pl/  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
http://www.mgopsjarocin.pl/  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
nie dotyczy  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
Adres:  
Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. Kościuszki 15b, 63-200 Jarocin  



 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
nie dotyczy  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę bonów towarowych dla 
świadczeniobiorców Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie” w 
ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020  
Numer referencyjny: MGOPS/ZP/2/2018  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych o 
wartości nominalnej i nabywczej 10 zł, 20 zł i 50 zł na zakup artykułów spożywczych oraz 
środków czystości dla świadczeniobiorców Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w ilości 12 400 szt., w tym: 1) bony 10 zł - 800 szt., 2) bony 20 zł – 7 100 szt., 3) 
bony 50 zł – 4 500 szt. Bony towarowe dostarczane będą do siedziby Zamawiającego w 
okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. sukcesywnie - według bieżących 
potrzeb Zamawiającego. Ze względu na szczególny charakter dostaw jakimi są dostawy 
bonów towarowych podane przez Zamawiającego ilości są jedynie ilościami szacunkowymi, 
natomiast rzeczywista liczba dostawy bonów towarowych może ulec zmianie, w zależności 
od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia dostawy bonów 
towarowych. Okoliczność ta nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy 
względem Zamawiającego. Bony towarowe muszą być dostarczone w formie papierowej. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na bony towarowe w formie 
elektronicznych kart płatniczych. Bony będą możliwe do realizacji w co najmniej trzech 



placówkach handlowych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Jarocin, w 
tym jedna znajdująca się w mieście Jarocin. Placówki handlowe muszą: 1) oferować co 
najmniej następujące artykuły: pieczywo (chleb, bułki), produkty zbożowe (mąka, makaron, 
ryż, kasza), nabiał (mleko, masło, margaryna, śmietana, ser), przetwory mięsne (konserwy, 
pasztety, wędliny), mięso, warzywa i owoce, 2) być otwarte co najmniej w dni robocze tj. od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 i w soboty w godzinach od 08:00 do 
12:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Zamawiający zastrzega, że za placówki 
handlowe nie będzie uznawany kiosk lub stragan. Bony towarowe są formą pomocy 
społecznej dla świadczeniobiorców Zamawiającego. Bony towarowe uprawniają okaziciela 
do nabywania towarów oferowanych w placówkach handlowych wskazanych przez 
Wykonawcę. Bony towarowe powinny być należycie zabezpieczone przed podrobieniem, 
posiadać termin jego ważności, kolejny numer identyfikacyjny, napis: - Bon upoważnia do 
zakupu artykułów spożywczych z wyjątkiem napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych - 
oraz doładowań do telefonów oraz miejsce na pieczątkę Zamawiającego, a także nadruk 
informujący o wartości nominalnej bonu. Wskazane jest również by na bonie towarowym 
został umieszczony wykaz placówek handlowych, w których można zrealizować bony 
towarowe. Termin dostawy przez Wykonawcę bonów towarowych do siedziby 
Zamawiającego nie może przekroczyć 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania przez 
Wykonawcę pisemnego zamówienia (fax, e-mail) na dostawę wskazanej przez 
Zamawiającego ilości bonów towarowych. Bony towarowe muszą zachować ważność 
(umożliwiać dokonanie zakupów bezgotówkowych) w okresie minimum 6 miesięcy od dnia 
ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego – pełny okres ważności bonów towarowych 
musi być umieszczony na bonach towarowych przez Wykonawcę. Ceny oferowanych przez 
Wykonawcę towarów zakupionych na podstawie bonów towarowych nie mogą być wyższe 
niż ceny obowiązujące w placówce handlowej, w której realizowany jest bon towarowy. W 
przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie niższa niż wartość nominalna bonu 
towarowego, pozostała część nie będzie wydawana w gotówce. W przypadku, gdy wartość 
zakupionych towarów będzie wyższa, niż wartość nominalna bonu towarowego, 
świadczeniobiorca zobowiązany będzie dokonać zapłaty brakującej kwoty ze środków 
własnych. Dostarczenie bonów do siedziby Zamawiającego należy do Wykonawcy i stanowi 
jego koszt. Przyjęcie każdej partii bonów zostanie potwierdzone protokołem odbioru. 5.2. 
Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30199750-2 Talony. 5.3. 
Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Wzór umowy. 5.4. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza 
składania ofert wariantowych. 5.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 5.6. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w 
jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot 
zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 5.7. Podwykonawstwo: a) 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia, b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy, c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.  
 
II.5) Główny kod CPV: 30199750-2  
Dodatkowe kody CPV:  
 
 



II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT: 375000,00  
Waluta:  
PLN  
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   2018-12-31 
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  
Informacje dodatkowe: 1.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że 
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych 
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 2.Wykonawca może w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.Wykonawca, który polega 
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4.Zamawiający oceni, czy 
udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 



sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 ustawy Pzp oraz, o 
których mowa w pkt 8.2. IDW 5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 6.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 
lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o 
których mowa w pkt 10.1. IDW. 7.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się 
do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
8.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.2. IDW. 9.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, 
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt 9.6.2) IDW. 10.W celu oceny, czy wykonawca polegając 
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, 
które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego 
podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 11.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 
zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom.  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
 
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  
 
 
 
 



III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentu wymienionego powyżej.  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
nie dotyczy  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
nie dotyczy  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postepowaniu, 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp. 2.Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony i podpisany formularz „Oferta” wraz z 
załącznikami: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.2 IDW; 2) Zobowiązania 
wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na 
zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której 
będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii; 4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał 
lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania 
innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może 
je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 



szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 
570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie 
wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  
Informacja na temat wadium  
nie dotyczy  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  



 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
CENA 60,00 
Liczna punktów handlowych na terenie Gminy Jarocin, w których można 
zarealizować bony - "PH" 40,00 



 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
nie dotyczy  
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
nie dotyczy  
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
nie dotyczy  
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  



Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
1. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym 
art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) 
oraz określonej SIWZ. 2. Poza przypadkami określonymi w ust. 1, zmiany Umowy będą 
mogły nastąpić w następujących warunkach: 1) zmiany wynagrodzenia wraz ze skutkami 
wprowadzenia tej zmiany w przypadku zmiany wysokości opłat wynikających z przepisów 
prawa, a mających wpływ na koszty świadczenia usługi; 2) zmiany wynagrodzenia wraz ze 
skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku zmiany prawa powszechnie obowiązującego 
wpływające na zasady realizacji umowy; 3) zmiany osób wskazanych w § 16-18 umowy, 
zgodnych z ofertą przetargową, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w 
szczególności grafika komputerowego wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w 
przypadku wprowadzenia takiej zmiany przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że każdorazową 
zmianę osoby grafika komputerowego winien wcześniej zgłosić Zamawiającemu w formie 
pisemnej. Wykonawca może zmienić osobę grafika komputerowego na osobę mającą takie 
same kwalifikacje lub spełniającą takie same wymagania; 4) zmiany sposobu, w tym 
częstotliwości wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia tej 
zmiany w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia w zakresie wykonania prac w sytuacji konieczności usprawnienia procesu 
realizacji przedmiotu umowy; 5) zmiany danych osób i Wykonawcy wskazanych w umowie 
wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku zmian prawnych i organizacyjnych 
Wykonawcy; 6) zmiany terminu realizacji poszczególnych elementów umowy wraz ze 
skutkami wprowadzenia tej zmiany. 3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na 
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią 
Zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 4. Strona ma 
obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wystąpienia lub powzięcia 
wiadomości o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
złożyć drugiej Stronie na piśmie uzasadniony wniosek w zmianę umowy.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
nie dotyczy  
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  



nie dotyczy  
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2018-01-30, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) 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  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami, kierując wniosek na adres: 
Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Ul. T. Kościuszki 15 B, 63-200 
Jarocin. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną na 
adres:stachowska@jfpk.jarocin.com.pl w formie edytowalnej. 2. Ze strony zamawiającego 
osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz do potwierdzania wpływu 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych jest: 1) w 
sprawach przedmiotu zamówienia: Ireneusz Grześkowiak tel. 62 740 84 00 2) w sprawach 
procedury: Alicja Stachowska tel. 62 740 02 95.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYC 
 


