
 

 

         Konin, dn. 11-02-2020r. 

 

Nr zapytania 1/1/2020 

 

 

Zapytanie ofertowe na bony żywnościowe 

 

w ramach projektu ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom 

pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i 

osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i 

niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji 

na lata 2019 - 2021 

 

1. Informacje ogólne. 

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie zwanej dalej zamawiającym zaprasza 

do złożenia oferty na  bony żywnościowe dla poszkodowanych przestępstwem 

Nazwa i adres zamawiającego:  

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie ul. PCK 13 62-500 Konin tel. 63 240 

61 93 , e-mail: tio1@onet.eu 

 

2. Osoby uprawnione do kontaktu: 

Urszula Juszczak- tel. 63 240 61 93 e-mail ksiegowosc.tio@onet.pl 

 

UWAGA: 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. 

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania 

opisanego w niniejszym dokumencie. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

-400 szt bonów żywnościowych w nominale 50zł na wartość 20.000zł-  

 

4. Termin dostawy zamówienia: 

200 szt bonów po 50zł do 20.02.2020r. 

200 szt bonów po 50zł do 30.09.2020r. 

 

 



 

 

5. Warunki płatności  

Płatność na podstawie rachunku/faktury w ciągu 14 dni od dostarczenia, przelewem 

na rachunek Sprzedawcy. 

 

6. Sposób przygotowania oferty 

 

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej , w języku polskim wg wzoru 

formularz oferty ( załącznik nr1). 

2. Oferta powinna być: 

- prezentować listę sklepów, w których będzie można realizować bony 

- opatrzona pieczątką firmową 

- posiadać datę sporządzenia 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP 

- podpisana czytelnie przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego 

reprezentowania 

 

 

7. Miejsce i termin składania oferty 

Wypełnioną ofertę należy złożyć w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich ul. 

PCK 13 62-500 Konin w terminie do 18-02-2020.do godz. 15.00. Decyduje data 

wpływu lub przesłać na adres meilowy: ksiegowosc.tio@onet.pl 

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

8. Kryteria oceny oferty. 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę cenową spełniającą warunki określone 

w zapytaniu ofertowym. 

 

9. Inne postanowienia 

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

- Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu przed terminem 

składania ofert 

- Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa 

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.tio.konin.pl 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

do Zapytania ofertowego na bony żywnościowe 

w ramach projektu ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom 

pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i 

osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i 

niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji 

na lata 2019 - 2021 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres Dostawcy : 

 

…………………………………………………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………………………………………............... 

Nr tel:................................. Faks:…………………. E-mail:……………………………………............ 

Do: 

Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich 

Ul. PCK 13 

62-500 Konin 

Nawiązując do zapytania ofertowego na  bony żywnościowe , oferuję dostawę zamówienia w 

cenie: 

 

:   bony żywnościowe                                 Wartość netto:………………………. 

                                                                                       Wartość brutto:…………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………............................................ 

 

Lista sklepów w których można realizować w/w bony: 

- 

- 

- 

Oświadczam, że: 



- zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w zapytaniu 

ofertowym, 

- w przypadku wybrania mojej oferty, zobowiązuję się do realizacji zamówienia na 

warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w miejscu i terminie określonym 

przez Zamawiającego, w podanych przez siebie kwotach. 

 

 

 

 

 

        ............................................... 

........................................................ 

Miejscowość, data             pieczęć i podpis Wykonawcy 


