Kraków, 18.10.2018 r.
DI.2830.3.2018
OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym
prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Zamawiający:
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków
Tryb zamówienia:
Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu
przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu
oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa bonów w formie elektronicznych kart
przedpłaconych na okaziciela dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie,
które mogą być użyte jako forma zapłaty w punktach sprzedaży na terenie całego kraju,
a w szczególności na terenie Miasta Krakowa.
Informacja dodatkowe:
Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej.
Nie ma możliwości złożenia oferty częściowej.
Wadium nie jest wymagane.
Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 03.12.2018 r.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Według pkt. 5 Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 1 do ogłoszenia. Ocena
spełnienia tych warunków polegać będzie na sprawdzeniu oferty pod kątem zamieszczenia
i prawidłowości wszystkich wymaganych dokumentów.
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Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 cena brutto (C) – waga kryterium: 10%
 łączna ilość placówek do realizacji bonów w formie kart przedpłaconych na terenie miasta
Kraków (P) – waga kryterium: 40%
 obsługa karty (O) – waga kryterium: 40%
 okres ważności bonów w formie kart przedpłaconych od dnia aktywacji kart (T) – waga
kryterium 10%
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone
w IWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów wg poniższego wzoru:
N=C+P+O+T
gdzie:
N – łączna ilość punktów badanej oferty,
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium: cena,
P – ilość punktów badanej oferty w kryterium: ilość placówek,
O – ilość punktów badanej oferty w kryterium: obsługa (wg załącznik nr 5 do IWZ – „Arkusz
oceny”)
T – ilość punktów badanej oferty w kryterium: okres ważności.


Kryterium cena:



Kryterium: łączna ilość placówek do realizacji bonów w formie kart przedpłaconych na
terenie miasta Kraków:

cena oferty najtańszej
C = ---------------------------------- x 10
cena badanej oferty

ilość w badanej ofercie
P = ---------------------------------- x 40
ilość największa


Kryterium: obsługa karty (wg załącznika nr 5 do IWZ – „Arkusz Oceny”), czyli Koszt
wypłaty kwoty 680,00 zł we wszystkich bankomatach na terenie RP:
W niniejszym kryterium punkty zostaną przydzielone na podstawie oświadczenia
Wykonawcy, zawartego w Załączniku nr 5 do IWZ według skali:
 Bezpłatnie – 40 pkt
 Od 0,1% do 0,5% – 35 pkt
 Od 0,6% do 1% – 30 pkt
 Od 1,1% do 1,5 % – 25 pkt
 Od 1,6% do 2% – 20 pkt
 Od 2,1% do 2,5% – 15 pkt
 Od 2,6% do 3% – 10 pkt
 Powyżej 3% – 0 pkt
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Kryterium: okres ważności bonów w formie kart przedpłaconych od dnia aktywacji kart
(T) (nie krótszy niż do 31.12.2019 r., nie dłuższy niż 31.12.2022 r.):
W niniejszym kryterium punkty zostaną przydzielone według następującej skali:
 do 31.12.2020 r. – 5,00 pkt
 do 31.12.2021 r. – 8,00 pkt
 do 31.12.2022 r. – 10,00 pkt

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na piśmie, w sposób czytelny i trwały, na załączonym
Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do IWZ, oraz złożyć w nieprzejrzystej
i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu na Dzienniku Podawczym Zarządu Cmentarzy
Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pok. 2 do dnia 31.10.2018 r. godz. 12.00.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Oferta na:
„Dostawa bonów w formie kart przedpłaconych dla pracowników
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie”
Nie otwierać przed: …………………. r. godz. ……:……
Otwarcie ofert:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.10.2018 r. o godz. 12:30 w budynku ZCK,
ul. Rakowicka 41, pokój nr 3.
Osoba upoważniona do kontaktów:
Lucyna Zrazińska – tel. 12 619-99-21
Beata Łętowska – tel. 12 619-99-40
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia
Wykonawcy i bez podawania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego.
Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami
pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym ogłoszeniem, w tym
z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez
niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.
Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych
w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, której będą Państwo stroną.
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3. Podanie danych: imię, nazwisko, adres i nr PESEL jest wymogiem zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.
4. Ponadto informujemy, że Państwa dane w zakresie: imię i nazwisko, przedmiot umowy,
wartość umowy będą udostępniane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta
Krakowa.
Wykaz załączników do Ogłoszenia:
 Załącznik nr 1 – Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami

Zatwierdzam:
Dyrektor
Dorota Iwanicka
podpis Kierownika Zamawiającego
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