
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2021 

Dyrektora MOPS w Tczewie z dnia 4 stycznia 2021r. 

 

Zapytanie 

 
1. Nazwa i adres Wykonawcy: 

Nazwa:  
Adres:  

tel/fax:  
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przy ul. 1-go Maja 8 

Zwraca się z prośbą o dostarczenie do dnia 02 grudnia 2022 roku do godz. 8.00 oferty 

cenowej na formularzu oferty Zamawiającego. 

 

2. Forma złożenia oferty: 

Pisemnie lub e-mailem. 

 

 
     Tczew, dnia  2022-11-28                              ……………………….……………. 

                                                                                                                  (Podpis i pieczątka Zamawiającego) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

na dostawę bonów towarowych dla byłych pracowników Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie (emerytów, rencistów) objętych 

pomocą socjalną finansowaną z ZFŚS 
 

I. Nazwa i adres zamawiającego:     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
NIP: 593-10-26-754 

Dokładny adres do korespondencji: 83-110 Tczew, ul. 1-go Maja 8 

e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: k.cymanowski@mops.tczew.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla byłych pracowników Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie (emerytów, rencistów) objętych pomocą socjalną finansowaną 
z ZFŚS według poniższych wymagań:  

1. Bony winny być dostarczone w następującej ilości i nominałach: 168 sztuk bonów towarowych w 

formie papierowej o nominale 50 zł oraz  114 sztuk bonów towarowych w formie papierowej o 
nominale 10 zł za łączną kwotę 9 540,00 zł.  

2. Wymagania dotyczące bonów:  

1) oferowane bony muszą być w języku polskim;  

2) bony winny uprawniać do wymiany na towary w wyznaczonych punktach na terenie Tczewa;  

3) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę bonów ogólnobranżowych (umożliwiających zakup m.in. 

artykułów spożywczych i przemysłowych);  

4) bony będą realizowane na okaziciela;  

5) bony towarowe nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego, a uprawnionymi do uzyskania 

świadczenia są jedynie osoby fizyczne;  

6) parametry techniczne bonów towarowych, winny odpowiadać standardom ustalonym dla papierów 

wartościowych tego rodzaju. Gramatura, rozmiar winny zapewniać ich poręczność w użytkowaniu. 



Bony towarowe winny być zabezpieczone przed sfałszowaniem, w taki sposób, by utrudnić ich 
podrobienie lub przerobienie;  

7) zaoferowane bony towarowe muszą umożliwiać ich realizację od dnia dostawy;  

8) w przypadku gdy wartość zakupionych towarów będzie niższa od wartości nominalnej bonu, 

pozostałą część (reszta) nie będzie zwracana okazicielowi bonu towarowego. W przypadku gdy 

wartość towarów będzie wyższa od wartości bonu towarowego jego okaziciel będzie zobowiązany 
dopłacić różnicę;  

9) na każdym bonie towarowym Wykonawca winien umieścić datę ważności, która upływać będzie nie 
wcześniej niż 31.01.2024 r.;  

2. Odbioru bonów dokona wskazany w umowie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.  

 

III. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia 

umowy. 

 

IV. Warunki płatności: 

Wydanie bonów towarowych upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającemu 

nastąpi po podpisaniu umowy oraz po uprzednim przedstawieniu potwierdzenia 

dokonania przelewu na konto wskazane przez Wykonawcę. 

 

V. Forma złożenia oferty. 

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia …02 grudnia 2022r....do 

godz. 08.00. w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres:  ………..83-110 Tczew, ul. 1-
go Maja 8…lub e-mailem na adres:………k.cymanowski@mops.tczew.pl………………….. 

 

VI. Informacje dodatkowe 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 83-110 Tczew, ul. 1-go Maja 8. 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest 

Pani Adriana Głuchowska, kontakt: adres e-mail: adriana@auditorsecurity.pl , 

telefon: 696 011 968 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 
bonów towarowych. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**; 



− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

VII. Nazwa i adres wykonawcy: 

 

Nazwa: ………………………………………………………….……………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ………….…………………………………………………………………..………………………. 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto: …………………………………………………………….zł. 

Podatek VAT: ...………………………………………...………………zł. 

Cenę Brutto: …………………………………………………………….zł. 

Słownie brutto: …………………………………………………………zł. 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

 

 
 

                     ……………………, dnia………………………………                                       ………………………………………… 

                                         (Podpis i pieczątka wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 
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