
 
Kostrzyn nad Odrą, dnia 05.12.2022r. 

 
 

 

Zapytanie ofertowe nr 7/2022 

 

Na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kostrzynie nad Odrą od dnia 2 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 

2023r. 

Zamówienie o wartości poniżej 130 000,00 złotych 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą zaprasza do składania ofert na 
sukcesywną dostawę bonów towarowych dla świadczeniobiorców  Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, w okresie od dnia 2 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 
2023r. 
 
 
 
 I Zamawiający; 
 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa bonów towarowych na zakup artykułów 

spożywczych i przemysłowych  (z wyjątkiem produktów alkoholowych i wyrobów tytoniowych) 

na podstawie bonów towarowych każdy z nich o równowartości nominału 10,00zł. 

2. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie niższa niż  wartość nominalna  

bonu towarowego jego pozostała część nie będzie wypłacana w gotówce.                                               

W przypadku , gdy wartość zakupionego  towaru będzie wyższa  niż wartość nominalna bonów 

towarowych klient może dokonać zapłaty w gotówce. 

 

 

 

 

Miasto Kostrzyn nad Odrą/ Ośrodek Pomocy Społecznej w 
 Kostrzynie nad Odrą 

Zamawiający: ul. Niepodległości 17, 66-470 Kostrzyn nad Odrą 

tel. 95 7523033 
 e-mail: kontakt.ops@gmail.com 

 osoba do kontaktu : Sylwia Hildebrandt 

mailto:kontakt.ops@gmail.com


III. Warunki realizacji zamówienia; 

1. Pod pojęciem bonów towarowych, zwanych dalej bonami, należy rozumieć emitowane 

i oferowane przez wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na 

towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr. 153, poz. 1503); 

2. Bony muszą być talonami w formie papierowej , Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert 

na bony towarowe w formie elektronicznej np. kart elektronicznych itp. 

3. Każdy bon towarowy musi uprawniać jego okaziciela do nabywania towarów i usług na 

kwotę odpowiadającą nominałowi wskazanemu na bonie oraz dodatkowo umożliwić nabywanie 

towarów i usług w branży m.in. spożywczej, chemicznej , kosmetycznej. 

4. Zamawiający , ani okaziciel bonów nie mogą ponosić żadnych dodatkowych kosztów 

i innych opłat manipulacyjnych z tytułu ich realizacji , aktywizacji itp, 

5. Faktura za bony winna być dostarczana  Zamawiającemu wraz z bonami. 

6. Zapłata za bony nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia; 

Termin składania ofert upływa w dniu 22-12-2022r. godz. 12.00 

 Oferty należy składać; 

a) Pisemnie  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą,      

 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Niepodległości 17 (sekretariat pok. nr 26 na pierwszym piętrze) 

 

b) drogą elektroniczną na adres : kontakt.ops@gmail.com  

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

 

 


