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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyemitowanych przez Wykonawcę kart 
podarunkowych,  zwanych dalej „kartami podarunkowymi” w ilościach i nominałach 
podanych poniżej. 
 
-   24 szt x 470,00  = 11.280,00 
-   65 szt x 460,00  = 29.900,00 
-   64 szt x 450,00  = 28.800,00 
-     3 szt x 220,00  =      660,00 
-   33 szt x 210,00  =   6.930,00  
-   21 szt x 200,00  =   4.200,00 
                               -------------------- 
               81.770,00 
 
Słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt zł 00/100. 
 
Łączna ilość kart:  210 szt.            

           
Termin ważności kart podarunkowych  - minimum 6 miesięcy 
 
Termin dostawy kart podarunkowych do Zamawiającego :  do 02 grudnia 2022 r. w 
godzinach od 8,00 – 12,00 , pokój 304 lub 307. 
 
Karty podarunkowe mają umożliwić ich posiadaczom wykonanie dowolnej ilości 
transakcji i wymianę na dowolne towary tj. dokonanie zakupów bezgotówkowych o 
wartości odpowiadającej wartości nominalnej karty we wszystkich – wskazanych przez 
Wykonawcę placówkach handlowych. na terenie województwa opolskiego. Powinny 
mieć możliwość realizacji w co najmniej następujących branżach : spożywczej, 
drogeryjnej, tekstylnej, obuwia, chemii gospodarczej i artykułów przemysłowych, 
sprzęt RTV, AGD oraz inne artykuły gospodarstwa domowego.     
 
2. Opis sposobu przygotowania oferty i miejsce jej składania : 
 
1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu oferty, którego wzór stanowi 
załącznik  do niniejszego zapytania ofertowego. 
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą wykaz placówek 
handlowych, w których mogą być realizowane karty podarunkowe, zawierający 
aktualne adresy tych placówek. Pod uwagę nie będą brane poszczególne stoiska w 
ramach danego punktu handlowego. 
3. Formularz oferty i wszystkie załączone dokumenty podpisuje osoba reprezentująca 
Wykonawcę na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności 
gospodarczej albo osoba należycie umocowana przez osobę uprawnioną do 
reprezentacji. 



4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być złożona w formie pisemnej w 
Starostwie  Powiatowym  w  Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, Kancelaria  (parter)  
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : twalecko@powiatopolski.pl    
do 28 listopada 2022 r. do godz.12,00. 
5. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, oferta 
powinna być zapisana w formacie PDF z widocznym podpisem i pieczęcią wykonawcy. 
6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą, 
wskazując miejsce i termin podpisania umowy.  
 

3. Kryteria oceny ofert : 
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:  
- ceny – waga 90 % 
- ilości placówek handlowych – waga 10 % 
 

 2. Cena określona w ofercie obejmuje wszelkie koszty poniesione przez wykonawcę 
związane z realizacją zadania, które są niezbędne do jego wykonania. 
Cena musi być podana w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do 
grosza ( do dwóch miejsc po przecinku). 
 

3. Oferta powinna zawierać jednoznacznie opisaną propozycję cenową.   
 

4. Oferta będzie oceniana w następujący sposób:  
 a) Kryterium cena 
 

Liczba punktów – cena = 
𝐶𝑛

𝐶𝑜𝑏
  x 90   

 

Cn  - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich ofert 
Cob - cena zaoferowana w ofercie badanej 
Maksymalna ilość punktów w kryterium cena – 90 pkt 
 

 b) Kryterium ilość placówek handlowych 
     

Liczba punktów – cena = 
𝐼𝑃𝑜𝑏

𝐼𝑃𝑛
  x 10   

Maksymalna ilość punktów w kryterium ilość placówek handlowych – 10 pkt 
 

IPob - zaoferowana ilość placówek handlowych obsługiwanych przez Wykonawcę w 
ofercie badanej na terenie województwa opolskiego 
IPn - największa zaoferowana ilość placówek handlowych spośród wszystkich ofert  
( na terenie województwa opolskiego) 
 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą, 
wskazując miejsce i termin podpisania umowy.  
 
Kontakt :  Teresa Walecko      - tel. 77 5415176  lub 607 426 555 
         lub   Barbara Gwóźdź    - tel. 77 5415170   lub 697 499 030 
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