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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

1. Zamawiający: 

Gmina Miasta Toruń 

ul. Wały gen. Sikorskiego 8 

87-100 Toruń 

NIP: 879-000-10-14 
 

2. Tytuł zamówienia 

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na dostarczenie eko gadżetów  

promujących program lojalnościowy Moja starówk@. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

W skład zamówienia wchodzi dostarczenie wielorazowych kubków podróżnych („na wynos”, z 

zamknięciem) o pojemności ok. 200-300 ml, w kolorystyce białej/kremowej/czarnej, z nadrukiem w 

1 kolorze oraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w następujących wariantach cenowych: 

1) Kubki wykonane z materiałów pozyskanych w procesie recyklingu, bez BPA w składzie: 

    wariant nr 1 – 50 szt. 

    wariant nr 2 – 80 szt. 

2) Kubki ceramiczne: 

    wariant nr 3 – 50 szt. 

    wariant nr 4 – 80 szt. 
 

4. Warunki formalne stawiane Wykonawcy: 

1) Jeden Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą realizacji zadania.  

2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający 

następujące warunki: 

a) Oferty mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wykonawca powinien 

posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, 

b) Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować 

potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do wykonania zamówienia.  

Przez niezbędne doświadczenie rozumie się zrealizowanie w ciągu ostatnich 2 lat przynajmniej 

dwóch podobnych zamówień. 
 

5. Sposób przygotowania oferty 

Przedstawiona oferta musi zawierać następujące elementy: 

a) całkowitą cenę netto oraz cenę brutto realizacji zamówienia - uwzględniającą wszystkie elementy 

zamówienia przedstawione w punkcie 3; 

b) specyfikacje techniczną kubków zawierającą zdjęcia produktu, informację o materiałach użytych 

do jego wyprodukowania, wymiarach, szczelności/nieszczelności pokrywki, trwałości produktu, 

czasie utrzymania temperatury; 

b) wskazanie przynajmniej dwóch podobnych zleceń (gadżety promocyjne z nadrukiem) 

wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat wraz z danymi kontaktowymi do zamawiającego lub 

dołączeniem referencji/protokołu odbioru;  

c) oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień, wiedzy, potencjału technicznego i 

kadrowego umożliwiającego wykonanie zamówienia. 
 

6. Kryteria wyboru ofert 

Zamawiający dokona oceny ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,  

kierując się następującymi kryteriami:  

1) kryterium 1: cena – waga kryterium 50% 



Punktacja liczona w następujący sposób: P1= (CN/CR) x 50 

P1 – łączna liczba punktów dla kryterium ceny 

CN - najniższa oferowana cena łączna brutto spośród wszystkich badanych ofert 

CR - cena łączna brutto oferty badanej 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 1 = 50 
 

2) kryterium 2: ocena jakościowa – waga kryterium 50% 

Ocena  jakościowa  zostanie  dokonana  na  podstawie  złożonej  dokumentacji, o której mowa w 

punkcie 5b, z uwzględnieniem w szczególności aspektu ekologicznego. 

Punktację przyznaje się w skali od 0 punktów do 10 punktów, 0 punktów oznacza nie spełnienie  

oczekiwanych  cech  jakościowych,  a  10  punktów – całkowite  spełnienie  oczekiwań określonych 

w zapytaniu. 

Aby uzyskać końcową liczbę punktów, otrzymane punkty podstawia się do następującego wzoru: 

P2 = (PR/PN) x 50 

P2 - łączna liczba punktów dla kryterium jakościowego 

PR - liczba punktów uzyskanych przez ofertę rozpatrywaną 

PN-najwyższa liczba otrzymanych punktów spośród wszystkich ofert 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 2 = 50 
 

3) Łączna punktacja dla oferty (P) będzie wyliczona według wzoru: P = P1 + P2 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania łącznie = 100 
 

4)  Jeżeli nie  można  wybrać  najkorzystniejszej  oferty  z  uwagi  na  to,  że  dwie  lub  więcej  

ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 

ofertę najniższą cenowo 
 

7. Przewidywane terminy wykonania zamówienia:  
1) do 30 września 2019 r. - wybór oferenta 

2) do 31 października 2019 r. - wykonanie zamówienia 
 

8. Termin dostarczenia ofert: 

Do 20 września 2019 r. (piątek) do godz. 16.00 
 

9. Sposób składanie ofert:  

1) pocztą elektroniczną, na adres: m.ptaszek@um.torun.pl  

2) w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta (ul. Wały gen. Sikorskiego 8) 
 

Osoba do kontaktu: Małgorzata Ptaszek, tel. 56 611 86 20, mail: m.ptaszek@um.torun.pl 
 

UWAGA: 

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 KC, jak również nie jest ogłoszeniem                                 

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów 

Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia 

którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru 

którejkolwiek ze złożonych ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego 

wykonanie, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. 

 

/-/  

Aleksandra Iżycka 

Dyrektor 

Biura Toruńskiego Centrum Miasta 

Urzędu Miasta Torunia 
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