Warszawa, dnia 15 marca 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr ZP 230.02.2022

Akademia Pedagogiki Specjalnej zaprasza do złożenia ofert w zapytaniu ofertowym na
dostawę bonów towarowych o nominale 320 zł i 100 zł (bądź składającymi się na tę wartość)
w ilości 100 sztuk każdy, będących nagrodami w badaniu naukowym realizowanym w ramach
projektu o numerze 2020/37/N/HS6/03598 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi tabela cenowa załączona poniżej.
Termin wykonania zamówienia – do 25.04.2022 r.
W wyniku niniejszego zapytania z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści
(zał. nr 1).
Miejsce i termin składania ofert: do 23 marca 2022 r. do godz. 10.00

Oferty można składać:
1. Pisemnie na adres ul. Szczęśliwicka 40 02-353 Warszawa lub złożyć w kancelarii (pok. 1099,
bud. A, parter);
2. Przesłać fax-em na nr 22 658 11 18 lub drogą elektroniczną – wiadomością e-mail na adres:
znD245@aps.edu.pl

Osoba do kontaktów:
Zuzanna Narkun tel: 737 448 696 lub znD245@aps.edu.pl

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. ustawa o VAT)
(Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23) bony towarowe będące przedmiotem niniejszego
zapytania są bonami różnego przeznaczenia (tj. można za nie nabyć produkty z różnych
kategorii i w różnych punktach sprzedaży) i nie podlegają opodatkowaniu.
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Opis przedmiotu zamówienia
Cena
LP

Opis produktu

ilość

jednostkowa

Wartość netto w

netto w PLN
Bon towarowy o nominale 320 złotych (lub
1.

składający się na tę wartość)
Bon towarowy o nominale 100 złotych (lub

2.

składający się na tę wartość)

PLN

Wartość brutto
w PLN (Stawka
VAT NP)

100

100

Razem

Warunki realizacji zamówienia

1. Bony muszą być fizycznymi przedmiotami - plastikowymi kartami, za pomocą których
można dokonać zakupów w sklepie stacjonarnym i/lub internetowym na kwotę
odpowiadającą nominałowi wskazanemu na bonie. Niedopuszczalne są bony w formie
elektronicznej.
2. Bony są kartami na okaziciela, co oznacza, że bon może być przekazany dowolnej
osobie i przez nią zrealizowany.
3. Zamawiający ani okaziciel bonów nie mogą ponosić żadnych dodatkowych kosztów lub
innych opłat manipulacyjnych z tytułu ich realizacji czy aktywacji.
4. Minimalny okres realizacji bonów musi wynosić 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
(daty zakupu bonów).
5. Sklep, w którym będą realizowane bony musi posiadać w swojej ofercie asortyment
przeznaczony dla uczniów w młodszym wieku szkolnym (6-10 lat) taki jak: książki, gry i
zabawki edukacyjne, materiały plastyczne.
6. Sklep, w którym będą realizowane bony powinien posiadać sieć sklepów stacjonarnych
w całej Polsce, w tym w miastach: Olsztyn, Rzeszów, Wrocław, Warszawa oraz sklep
internetowy.
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7. Zamawiający dopuszcza możliwość rozbicia kwoty bonu na kilka bonów o mniejszych
wartościach, ale łącznie składające się na pożądany nominał (np. bon o nominale 320
zł rozbity na bon o wartości 300 złotych i 20 złotych).
8. Dostawa bonów odbędzie się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, w terminie
najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2022 roku na adres siedziby Zamawiającego.

UWAGA:
Niniejsze zapytanie nie podlega pod rygory ustawy Prawo zamówień publicznych.

3

