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1. ZAMAWIAJĄCY 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi,  

91-729 Łódź, ul. Smutna 28  

Nr NIP 725-16-58-858, Regon 471696235 

Telefony: (0-42)  637-31-96, fax (0-42) 678-10-37 

Adres e-mail: zamowienia.publiczne@word.lodz.pl 

Nr konta: Bank BGK Oddział w Łodzi 

       83 1130 1163 0014 7158 3320 0001 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej 

dalej „ustawą Pzp”. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na zakup i dostawę bonów 

towarowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi  

o łącznej wartości:223.880 zł brutto. 

Bony towarowe w ilościach: 1305 szt. o nominale 100 zł, 1590 szt. o nominale 50 zł oraz                             

694 szt.  o  nominale 20 zł. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w terminie  

dwa dni od dnia zawarcia umowy. 

3. Miejscem realizacji bonów towarowych musi obejmować teren miasta Łódź i całego 

województwa łódzkiego. 

4. Bony towarowe winny być akceptowane między innymi przez hipermarkety, supermarkety, 

sklepy spożywcze, sklepy z artykułami RTV i AGD, perfumerie, sklepy odzieżowe, sklepy 

sportowe.  

Termin ważności bonów towarowych powinien wynosić minimum 12 miesięcy, licząc od 

daty dostarczenia ich do Zamawiającego, przy założeniu, że najdłuższy proponowany termin 

ważności bonów nie może przekroczyć  18 miesięcy 

5. Zamawiający wyklucza realizację przedmiotu zamówienia poprzez dostarczenie bonów 

towarowych w formie kart elektronicznych.  

6. Bony, zostaną dostarczone przez Wykonawcę jednorazowo na zlecenie Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bony do siedziby Zamawiającego, na własny 

koszt. 

 

CPV: 

30199750-2   

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu 

przystąpił do wykonania Zamówienia w ciągu 5 dni  od dnia podpisania umowy. 
 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące  

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

5.1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje w 
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tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać w sposób szczególny. 

5.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym 

zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać w sposób szczególny.  

5.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie precyzuje w tym 

zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać w sposób szczególny.  

 

5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.1 - 5.1.3 SIWZ oceniane 

będzie łącznie. 

5.3 Wykonawca na podstawie art. 22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane 

lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

5.4 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. 

5.5 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. 

 

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu. 

6.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy 

Wykonawców w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

6.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 

podstawie pkt 7.8 SIWZ. 

6.4 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie przewiduje 

wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

7.1 Do oferty Wykonawca dołącza: 

7.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (sporządzony wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza ofertowego). Informacje zawarte w 

oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o 

których mowa w pkt 5.1. SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 



wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 

o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o 

zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o zamówienie. 

7.1.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z 

postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (sporządzony wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza ofertowego). Informacje zawarte w 

oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o 

tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1.2. SIWZ oraz składa 

zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy  

składającego ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.2. SIWZ składa każdy z 

Wykonawców  wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 

udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 

mowa w pkt 7.1.2 SIWZ. 

7.2 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

7.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

7.4 Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że 

nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi 

uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 

nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

7.5 Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć, następujące 

oświadczenia lub dokumenty: 

7.5.1. odpisu 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument wystawiony w 

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu. 

 

Uwaga W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca 

polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych  

w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany jest przedłożyć ww. dokumenty w odniesieniu do 

tych podmiotów: 



7.6 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt. 7.5.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być 

wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie  7.5.1 SIWZ. 

7.7 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w pkt 7.5.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w 7.5.1.1 

SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. 

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 

wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej 

osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminu określonego w pkt 7.5.1. SIWZ. 

7.8 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 

16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu. 

7.9 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

7.10 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je 

uzyskać 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 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 

352). 

7.11 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub 

dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i 

dokumenty o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

7.12 W przypadku wskazania przez wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 

które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 

ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 



7.13 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 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. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 3 do Formularza ofertowego). 

7.14 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z 

Wykonawców.  

7.15. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę innych niż 

wymienione 7.1-7.14.: 

a). Aktualny wykaz punktów handlowych na terenie województwa łódzkiego 

uprawnionych do realizacji oferowanych bonów. 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

8.1 W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, 

faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.). 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się  z Wykonawcami 

jest: Anna Górska. 

Korespondencję do Zamawiającego należy kierować: 

 pisemnie na adres: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 

Ul. Smutna 28 

91-729 Łódź 

 drogą elektroniczną na adres:  zamowienia.publiczne@word.lodz.pl  

 faksem na nr +48 (42) 678-10-37 

8.2 Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza 

to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. 

 

10 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 

11 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

11.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Oferta, 

oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
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załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści 

oraz opisu kolumn i wierszy. 

11.2 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

11.3 Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być 

podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.  

11.4 Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa 

złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym 

tłumaczeniem na język polski. 

11.5 Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu 

podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”. 

11.6 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

11.7 Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. 

11.8 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

11.9 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11.10 Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

W tym celu jest zobowiązany nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą 

być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp. 

Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu zachowania ich poufności, 

zaleca się umieścić w odrębnej kopercie lub teczce niż oferta, z dopiskiem „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać osobom trzecim”. 

11.11 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia 

oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski 

winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11.12 Zaleca się, aby strony oferty i jej załączników były trwale ze sobą połączone i kolejno 

ponumerowane. 

11.13 Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny 

sposób i parafowane przez osoby uprawnione.  

11.14 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

11.14.1 Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 

do SIWZ wraz z załącznikami. 
11.14.2 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 7 SIWZ. 

11.15 Obok wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

wykazania braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć także (odpowiednio): 

11.15.1 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich 



Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie 

umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców  w 

postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

11.15.2 Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona 

oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje). 

11.16 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i 

wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez 

osobę / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

11.17 Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty 

zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA" lub 

„WYCOFANIE”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy 

dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

11.18 Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć dokumenty 

potwierdzające uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek do reprezentowania 

Wykonawcy (jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty). 

11.19 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert, koperty (paczki) oznakowane dopiskiem 

"ZMIANA" lub „WYCOFANIE” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) 

zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, poprawności procedury 

dokonania zmian lub wycofania oferty: 

11.19.1 zmiany zostaną dołączone do oferty, 

11.19.2 w przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium 

(jeżeli wymagano jego wniesienia) w sposób wskazany we wniosku, a w przypadku 

braku takiego wskazania prześle na adres siedziby Wykonawcy, natomiast wycofana 

oferta pozostanie w posiadaniu Zamawiającego. 

 

12 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

12.1 Oferty należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej 

kopercie  oznaczonej napisem: „OFERTA NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH  nie 

otwierać przed dniem 30.03.2018 roku, do godz. 10.00”. Na kopertach należy również podać 

nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia 

jej Zamawiającemu po terminie. 

12.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego, pokój nr 305, II piętro, w 

nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30.03.2018r. do godz. 10:00 

12.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za: 

12.3.1 złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, 

12.3.2 złożenie oferty w innym niż określonym w pkt. 12.2 SIWZ miejscu, 

12.3.3 złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt. 12.1 SIWZ – 

uniemożliwiający identyfikację oferty lub postępowania, którego dotyczy.  

12.4 Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która wpłynęła po terminie 

określonym w pkt 12.2 SIWZ. 

12.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego– II piętro pok. 307, w dniu 

30.03.2018 r. o godz. 11:00. 

12.6 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 



 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach – jeżeli odpowiednio informacje te dotyczą przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

13 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

13.1 Ceną ofertową wymienioną w formularzu ofertowym jest całkowita cena brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarta w Formularza ofertowego. 

13.3 W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu 

podatkiem od towarów i usług. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową. Ustalenie 

prawidłowej stawki podatku VAT należy do Wykonawcy. 

13.4 Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany 

poinformować Zamawiającego (w Formularzu oferty), czy wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku VAT. 

13.5 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w 

celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13.6 Ceny podane w Formularzu ofertowym muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym 

końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza 

(ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę). 

13.7 Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszej SIWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 

tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

 

14 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego oddzielnie przy zastosowaniu 

następujących  kryterium : 

o cena  oferty brutto 20 % 

o ilość punktów handlowych na terenie województwa łódzkiego uprawnionych  do 

realizacji oferowanych bonów 40 % 

o termin ważności bonów  - przy założeniu, że najdłuższy proponowany termin 

ważności bonów nie może przekroczyć  18 miesięcy     40 % 

 

Ad. 14.1. Cena 

Sposób obliczenia ceny: Należy wycenić bony o nominałach 100 zł, 50 zł i 20 zł oraz 

przemnożyć je przez ilość wskazaną w pkt. 3.1. Łączna cena będzie rozpatrywana w 

niniejszym kryterium. Punkty za to kryterium będą przyznawane w następujący sposób: 

Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostali 

oferenci będą mieli przyznawane punkty wg poniższego wzoru: 

   



C = (Cmin / C of) x 100 pkt. 

  gdzie  

 C - cena punktowana 

  C min - cena minimalna 

  C of - cena oferowana 

 

Ad.14.2 Ilość punktów handlowych na terenie województwa łódzkiego  

uprawnionych do realizacji oferowanych bonów – zgodnie z aktualnym wykazem  

stanowiącym Załącznik nr 5 do Formularza oferty. 

Punkty za to kryterium będą przyznawane w zależności od ilości  punktów 

handlowych na terenie województwa łódzkiego. Wykonawca, który zaproponuje 

największą  ilość punktów handlowych otrzymuje maksymalną liczbę punktów. 

Pozostali Wykonawcy będą mieli przyznawane punkty wg następującego wzoru: 

    

P= ( P of / P max ) x 100 pkt. 

      gdzie  

P  - ilość  punktów handlowych na terenie województwa łódzkiego   punktowana 

P of - ilość  punktów handlowych na terenie województwa łódzkiego   oferowana 

P max  - ilość punktów handlowych na terenie województwa łódzkiego     maksymalna 

 

Zamawiający zastrzega sobie weryfikację podanych punktów handlowych uprawniających 

do realizacji oferowanych przez Wykonawcę bonów.  

 

Ad.14.3. Termin ważności bonów – przy założeniu, że minimalny termin ważnośći 

bonó wynosi 12 miesięcy a maksymalny termin ważności bonów poddany analizie 

Zamawiającego wynosi  18 miesięcy. Punkty za to kryterium będą przyznawane w 

następujący sposób: Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy termin ważności bonów 

otrzymuje maksymalną liczbę punktów. Pozostali Wykonawcy będą mieli przyznawane 

punkty wg następującego wzoru: 

    T = ( T of/ T max ) x 100 pkt. 

 gdzie  

T - termin ważności bonów punktowany 

T of - termin ważności bonów oferowany 

T max - termin ważności bonów maksymalny 

 

14.4. Po dokonaniu oceny zsumowane zostaną punkty przyznane przez członków Komisji  

i przemnożone przez wagę procentową  danego kryterium wg. wzoru: 

 

   LP= 0,20 C+ 0,40 P + 0,40 T 

  gdzie: 

 LP  – całkowita liczba punktów przyznana ofercie 

C -  liczba punktów przyznana za kryterium: Cena 

P       - liczba punktów przyznana za kryterium: Ilość punktów handlowych    na 

terenie województwa łódzkiego 



T - liczba punktów przyznana za kryterium: Termin ważności bonów 

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z najwyższa ilością punktów. 

 

15 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

15.1 Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie  

i miejscu. 

15.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

15.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych 

ofert. 

15.4 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie dostawy Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

 

16 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

17 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

17.2 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

17.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, 

wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

17.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.2 i 17.3 wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

17.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

17.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 

postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

17.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 



upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

17.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za 

pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

18. ZMIANA TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

Zamawiający nie przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

złożonej oferty. 

 

19 INFORMACJE KOŃCOWE 

19.1 Zamawiający nie przewiduje: 

19.1.1 zawarcia umowy ramowej, 

19.1.2 składania ofert wariantowych, częściowych, 

19.1.3 zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp, 

19.1.4 rozliczania w walutach obcych, 

19.1.5 aukcji elektronicznej, 

19.1.6 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

19.1.7 wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia, 

19.2 Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 

19.3. Zakres i warunki zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały 

określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do Formularza ofertowego. 

 

20 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 
20.1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy 

20.1.1. Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego - Wzór oświadczenia dotyczącego 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 

20.1.2. Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego - Wzór oświadczenia dotyczącego 

przesłanek wykluczenia z postępowania 

20.1.3. Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o przynależności lub 
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 Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

............................................. 

pieczęć nagłówkowa Wykonawcy 

 

WORD/DO/2300/2/18 

 

FORMULARZ  OFERTY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę 

bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Łodzi 

 
Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Telefon ........................................... 

Fax.................................................. 

Regon   .....................................................................   

NIP ........................................................................... 

Bank   …………………………………………………………………………………………. 

Nr konta………………………………………………………………………………………. 

Forma płatności  - przelew 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, 

składamy ofertę na wykonanie zamówienia. 

 
Oświadczamy, że: 

1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do nich 

żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przystosowania  

i złożenia oferty. 

 

3. CENA OFERTY   .....................................zł.  

słownie ............................................................................................................zł. 

4. ILOŚĆ PUNKTÓW HANDLOWYCH UPRAWNIONYCH DO  REALIZACJI 

OFEROWANYCH BONÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO 

..........................  – zgodnie z aktualnym wykazem – stanowiącym Załącznik nr 53 do  

niniejszego Formularza oferty.   

Zamawiający zastrzega sobie weryfikację podanych punktów handlowych 

uprawniających do realizacji oferowanych przez Wykonawcę bonów. 



5. TERMIN WAŻNOŚCI BONÓW  .....................     miesięcy  przy założeniu, że 

minimalny termin ważności bonów wynosi 12 miesięcy a maksymalny termin ważności 

bonów, poddany analizie Zamawiającego, wynosi 18 miesięcy  
 

6. Oświadczamy, że w/w kwota jest wynagrodzeniem nie podlegającym zmianie w trakcie 

wykonywania umowy.  

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

8. Oświadczamy, że podana cena brutto zawiera  wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia  

9. Oświadczamy, iż jesteśmy zobowiązani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od daty otwarcia ofert. 

10. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum 

zarządzanego przez...................................................................................................................... 

11. Potwierdzamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek ofercie dotyczącej tego samego 

postępowania . 

12. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od 

......................... do ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one 

udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne. 

13. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części 

zamówienia: 

Lp. Firma podwykonawcy Część zamówienia 

1   

2   

 

 

* - cena brutto brana pod uwagę do oceny oferty 

 

 

 

 

.....................................     ......................................... 
miejscowość i data      

                 podpisy osoby/osób uprawnionych  

                 do występowaniu w imieniu    

                  Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 

(składają wszyscy Wykonawcy) 

WORD/DO/2300/2/18 
 

Oświadczenie wykonawcy  
Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 
WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  
 

 

  
 

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „zakup i dostawa 

bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi” 
prowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, oświadczam, co 
następuje: 

 
1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
zamawiającego w Rozdziale 5 pkt 5.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
 
 
……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
 

2. INFORMACJA WYKONAWCY W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW, NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez zamawiającego w Rozdziale 5 pkt 5.1 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

 
1. ………………………………………………………………………………… 



 (wskazać podmiot) 
w następującym zakresie:  ………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                          (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 
2. ………………………………………………………………………………… 

 (wskazać podmiot) 
w następującym zakresie:  ………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                          (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 
 
 
 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego 
 (składają wszyscy Wykonawcy) 

WORD/DO/2300/2/18 

Oświadczenie wykonawcy 
składane na art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) WYKONAWCY(ów) 

  
 

 

  
 

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „zakup i dostawa 

bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi” 
prowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi,  oświadczam, co 
następuje: 
 

1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA: 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
2. WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ, ŻE PODJĘTE ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE DO 

WYKAZANIA JEGO RZETLENOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 13-14 ORAZ 16-20 O BRAKU 
PODSTAW WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA:· 

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia  
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp.  
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 
ustawy Pzp) 

 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż, podlegam wykluczeniu na podstawie ww. 
artykułu, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp przedstawiam następujące dowody na to, że 
podjęte przeze mnie środki są wystarczające do wykazania mojej rzetelności: 

1. …………………………………………………………………………………………., 
2. …………………………………………………………………………………………., 

(należy podać dowody, że podjęte środki są wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy) 

 



……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA, KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że wobec niżej wymienionego/ych podmiotu/tów, o którym/ych mowa                  
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na którego/których zasoby powołuję się w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp:  
 
1. ……………………………………………………………………………………………….. 
                                          (podać pełną nazwę/firmę, adres)  

 
2. ……………………………………………………………………………………………….. 
                                          (podać pełną nazwę/firmę, adres)  

 
3. ………………………………………………………………………………………………. 
                                          (podać pełną nazwę/firmę, adres)  

 
……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w 
art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 
 

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM NA, 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że w stosunku do nw. podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami nie 
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:  
1. ……………………………………………………………………………………………….. 
                                          (podać pełną nazwę/firmę, adres)            

 
2. ……………………………………………………………………………………………….. 
                                          (podać pełną nazwę/firmę, adres)  

 
3. ………………………………………………………………………………………………. 
                                          (podać pełną nazwę/firmę, adres)  

 
……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 



WORD/DO/2300/2/18     Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego 

(składają wszyscy Wykonawcy) 

 
Dokument, który wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 
Pzp.  

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Ul. Smutna 28 , 91-729 Łódź  

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) WYKONAWCY(ów) 

   

   

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie 
przetargu nieograniczonego „zakup i dostawa bonów towarowych dla pracowników 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi” w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oświadczam: 

 że należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2015, Nr 184, 1618  
i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w skład, której wchodzą 
następujące podmioty: * 

 

Lp. Podmioty należące do grupy kapitałowej 

1  

2  

3  

4  

 że nie należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2015, Nr 184, 1618 i 
1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy *. 

* Zaznaczyć odpowiedni kwadrat.  

 
……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 



 Załącznik nr 4 do Formularza ofertowego 

  

Umowa nr DO/2300/2/18 

(projekt) 

 

 

zawarta w dniu ............................. r. w Łodzi z Wykonawcą wybranym w postępowaniu                      

o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, tj. (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi, z siedzibą w  Łodzi, ul. Smutna 28, 

NIP 725-16-58-858, Regon 471696235,  który reprezentuje .............. - ...................................., 

zwanym dalej Zamawiającym,  

a 

............................................................................................................................. ........... 

z siedzibą ......................................................................................... .........  

NIP .......................... Regon ............................................... zarejestrowanym w KRS 

pod numerem ......................... który reprezentuje ..................................................  

zwanym dalej Wykonawcą, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem  zamówienia jest dostawa  bonów towarowych w następujących ilościach  

i nominałach: 1305 sztuk o nominale 100 zł, 1590 sztuk o nominale 50 zł. oraz 694 sztuk 

o nominale 20 zł., o łącznej wartości  nominalnej ......... zł brutto (słownie: 

...........................................). 

2. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa 

w ust. 1, w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 

4. W dniu dostawy Wykonawca umożliwi Zamawiającemu  sprawdzenie przedmiotu 

zamówienia pod względem zgodności ilości oferowanych bonów towarowych oraz ich 

nominałów ze złożonym zamówieniem. Na potwierdzenie zgodności powyższych czynności 

Zamawiający podpisze sporządzoną przez Wykonawcę kopię potwierdzenia odbioru bonów  

towarowych. 

 

§ 2 

Bony towarowe, o których mowa w § 1, uprawniają do otrzymania towarów 

oferowanych do sprzedaży w placówkach honorujących bony Wykonawcy o łącznej 

wartości odpowiadającej wartości nominalnej przedstawionych bonów. 

 

§ 3 

1. Bony towarowe nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego, a uprawnionymi do 

uzyskania świadczenia są jedynie osoby fizyczne 

2. Bony towarowe zachowują ważność od .............. do ......................  i po tym  terminie nie 

mogą być przedstawione  do realizacji. 

3. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie niższa od wartości nominalnej 

bonu, pozostała część (reszta) nie będzie zwracana okazicielowi bonu towarowego. 

4. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie wyższa od wartości nominalnej 

bonu, jego okaziciel będzie zobowiązany dopłacić różnicę. 

5. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bonu towarowego, duplikaty nie będą 

wydawane. 



6. Bony towarowe uprawniają do zakupów bezgotówkowych we wszystkich punktach 

handlowych zgodnie z aktualnym wykazem punktów handlowych na terenie 

województwa łódzkiego – stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny w wysokości ...................................zł. 

(słownie 

............................................................................................................................złotych). 

2. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ............................ 

nr konta ..........................................................., w terminie 7 dni od otrzymania przez 

Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku. 

3. Wykonawca  wystawi fakturę VAT lub rachunek po podpisaniu przez strony potwierdzenia 

odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy. 

 

§ 5 

1. Za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia Zamawiający może żądać zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej w wysokości  1% wartości umowy  za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, Zamawiający może 

żądać zapłaty kary umownej w wysokości odpowiadającej 10% wartości zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń do wysokości faktycznie 

poniesionej szkody 

  

§ 6 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy-ustawy  

Prawo  zamówień  publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania 

cywilnego 

 

§ 8 

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem 

właściwym dla siedziby Zamawiającym. 

 

§ 9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  

dla każdej ze stron. 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 

 


