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DP.1623.01.2018                                                                                 Poznań, 18.10.2018 

 

 Postępowanie w formie konkursu ofert na zakup bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne dla 
pracowników. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów żywieniowych na posiłki 

profilaktyczne dla pracowników. 

Ilość bonów : 5000 szt 

Wartość bonu: 11,- zł 

Posiłki profilaktyczne muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. 

w sprawie posiłków profilaktycznych i napojów (Dz.U. z 1996r. Nr60, poz.279). 

Bony powinny być zabezpieczone przed sfałszowaniem. 

Okres ważności bonów : do 31 grudnia 2020. 
 
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DP.1623.01.2018 
 

Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej. 
 
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 15 listopada 2018 

Warunki uczestnictwa: 

1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie oferty na bony zgodnej z opisem przedmiotu 

zamówienia  

2. Wykonawca powinien posiadać minimum 10 punktów realizacji bonów na terenie miasta Poznania 

3. Punkty realizujące bony powinny być dostępne przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 10.00 – 24.00 

4. Składając ofertę wykonawca oświadcza, że  

    zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki realizacji zamówienia,  

    w cenie oferty uwzględnił wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

    uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni. 

 

Kontakt: dodatkowych informacji udziela Elżbieta Radoła , Wydział Spraw Pracowniczych tel. 61 647 72 42 , e-mail: 

eradola@zdm.poznan.pl  

  

Termin składania ofert: 2018-10-26  08.00 

Data, godzina otwarcia ofert: 2018-10-26 09.00 

Miejsce złożenia ofert: e-mail: zdm@zdm.poznan.pl  

Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub 

pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie na adres: Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań Wydział Organizacyjny.  

W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz 

informacją „nie otwierać przed 2018-10-26  09.00 oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. 

Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl,  

z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty 

zostaje zapis „nie otwierać przed 2018-10-26  09.00– oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.  

Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty 

do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert. 
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