
Wronki, dnia 20 września2022 r.  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

 

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego „POMET” z siedzibą we Wronkach 

(woj. wielkopolskie, powiat szamotulski, gm. Wronki) przy ul. Partyzantów 5 (64 – 510 

Wronki) z oddziałami w Nowogardzie (woj. zachodniopomorskie, powiat goleniowski, gm. 

Nowogard) oraz w Nysie (woj. opolskie, powiat nyski, gm. Nysa), wpisane do Rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przy Sądzie Rejonowym 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000082895, posiadające NIP: 7630004428 – dalej jako: 

„Zamawiający” 

 

zaprasza do składania ofert cenowych 

 

podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczą usługi dostawy 

produktów chemicznych oraz innych, dalej jako – „Wykonawca”  

 

na zadanie:  

 

Cykliczna dostawa produktów spożywczych oraz innych produktów na rzecz Państwowego 

Przedsiębiorstwa Przemysłu Metalowego „POMET” z siedzibą we Wronkach oraz 

oddziałami w Nowogardzie i w Nysie.  

 

Opis zapytania ofertowego: 

I. Miejsce i termin składania ofert  

II. Opis przedmiotu zadania  

III. Kryteria wyboru oferty 

IV. Sposób przygotowania oferty  

V. Badanie ofert  

VI.  Informacje dodatkowe  

VII. Oświadczenie  

VIII. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawach formalnych 



I. Miejsce i termin składania ofert 

 

Ofertę można złożyć wysyłając ją listem poleconym/przesyłką kurierską na adres: Państwowe 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego „POMET”, ul. Partyzantów 5, 64 – 510 Wronki 

bądź drogą mailową na adres: sekretariat@pomet-wronki.com.pl 

 

Ostateczny termin składania ofert to dzień 27 września 2022 r.  

 

II. Opis przedmiotu zadania 

 

Zamawiający jest przedsiębiorstwem państwowym działającym m.in. na podstawie ustawy  

z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1644 – 

zwana dalej również: „u.o.p.p.”), ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej 

przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1998 – zwana dalej również: „u.o.g.f.p.p.”) 

oraz w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości i Statut. 

 

Zamawiający działa także w oparciu o ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób 

pozbawionych wolności (Dz.U. z 2021 r. poz. 179 – zwana dalej również: „u.o.z.o.p.w.”). 

 

W ramach prowadzonej działalności Przedsiębiorstwo prowadzi kantyny (punkty sprzedaży 

detalicznej) na obszarze Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

 

Zadanie objęte niniejszym zapytaniem stanowi cykliczną dostawę produktów spożywczych 

oraz innych ujętych w tabeli stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania na obszarze 

kantyn prowadzonych w:  

1) Areszcie Śledczym w Zielonej Górze  

2) Zakładzie Karnym we Wronkach  

3) Zakładzie Karnym w Krzywańcu  

4) Oddziale Zewnętrznym w Szamotułach  

5) Zakładzie Karnym w Gębarzewie  

6) Zakładzie Karnym w Koziegłowach  

7) Zakładzie Karnym w Nowogardzie  

8) Areszcie Śledczym w Szczecinie  
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9) Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie  

10) Zakładzie Karnym w Goleniowie  

11) Oddziale Zewnętrznym w Słońsku  

12) Oddziale Zewnętrznym w Płotach  

13) Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu  

14) Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim 

 

III. Kryteria wyboru oferty 

 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.  

Wykonawca może zdobyć maksymalnie 195 pkt.  

 

Przy ocenie oferty brane pod uwagę będą następujące kryteria:  

1. kryterium ceny: 

Wykonawca ze względu na kryterium ceny może uzyskać maksymalnie 60 pkt.  

Najwyżej oceniona będzie oferta, która uzyska najkorzystniejszy wynik dla wartości 

„C” obliczanej według następującego wzoru:  

 

  C -        x 60 

 

C min. – cena minimalna (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert 

C bad. – cena (brutto) oferty badanej  

 

Ocena punktowa będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku   

 

2. kryterium logistyczne:  

Wykonawca ze względu na kryterium logistyczne może uzyskać maksymalnie 110 pkt. 

Punkty ze względu na kryterium logistyczne przyznawane będą z uwzględnieniem 

ilości obsługiwanych punktów dostawy (maksymalnie 28 pkt.), dostępności 

asortymentu (maksymalnie 62 pkt.) oraz terminów dostawy (maksymalnie 20 pkt).  

 

1) Ilość obsługiwanych punktów dostawy 

Wykonawca może uzyskać 2 pkt za każdy obsługiwany punkt dostawy:  

a. Areszt Śledczy w Zielonej Górze – 2 pkt., 

C min. 

C bad. 



b. Zakład Karny we Wronkach – 2 pkt.,  

c. Zakład Karny w Krzywańcu – 2 pkt., 

d. Oddział Zewnętrzny w Szamotułach – 2 pkt.,  

e. Zakład Karny w Gębarzewie – 2 pkt., 

f. Zakład Karny w Koziegłowach – 2 pkt., 

g. Zakład Karny w Nowogardzie – 2 pkt.,  

h. Areszt Śledczy w Szczecinie – 2 pkt.,  

i. Oddział Zewnętrzny w Stargardzie – 2 pkt.,  

j. Zakład Karny w Goleniowie – 2 pkt.,  

k. Oddział Zewnętrzny w Słońsku – 2 pkt.,  

l. Oddział Zewnętrzny w Płotach – 2 pkt.,  

m. Areszt Śledczy w Międzyrzeczu – 2 pkt.,  

n. Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim – 2 pkt.  

 

2) Dostępność asortymentu 

Wykonawca może zdobyć 0,5 pkt za każdą dostępną pozycję towarów 

wymienionych w Załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

3) Terminy dostaw 

Wykonawca może zdobyć określoną ilość punktów w zależności od 

deklarowanego terminu dostawy (ilości dni roboczych) dla zamówień 

składanych od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00: 

a. termin dostawy – 1 dzień – 20 pkt.,  

b. termin dostawy – 2 dni – 15 pkt.,  

c. termin dostawy – 3 dni – 10 pkt.,  

d. termin dostawy -  4 dni i więcej – 0 pkt.  

 

3. kryterium dot. rozliczenia:  

Wykonawca ze względu na kryterium płatności może uzyskać maksymalnie 25 pkt. 

 

Warunkiem koniecznym jest: 

1) rozliczenie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę F_VAT, 

uwzględniającej cenę netto oraz brutto, tj. zawierającej prawidłową, 

przewidzianą prawem stawkę podatku VAT (według ustawy z dnia 11 marca 



2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz. U.z. 2021 r., poz. 685 ze zm. – dalej 

jako „u.p.t.u”]);  

2) płatność dokonywana na rachunek bankowy wpisany do wykazu podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 

i przywróconych do rejestru VAT prowadzonego przez Ministerstwo Finansów 

RP (tzw. „biała lista podatników VAT”). 

 

O wysokości oceny ww. kryterium – w przypadku spełnienia warunków koniecznych - 

zadecyduje termin płatności. Punkty przyznawane będą w sposób następujący: 

1) termin płatności 1-7 dni – 0 pkt  

2) termin płatności 8-14 dni – 5 pkt  

3) termin płatności 15-21 dni – 10 pkt  

4) termin płatności 22-28 dni – 15 pkt  

5) termin płatności 29-35 dni – 20 pkt  

6) termin płatności 36 i więcej – 25 pkt 

 

Niespełnienie warunków koniecznych skutkować będzie przyznaniem Wykonawcy  

0 pkt. według kryterium dot. rozliczenia. 

 

IV. Sposób przygotowania oferty 

 

Oferty należy składać według następujących zasad:  

1. Złożenie oferty oznacza zgodę Wykonawcy (w przypadku wyboru Jego oferty) na 

zawarcie Umowy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania.  

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim (bądź przetłumaczona na język polski 

przez posiadającego uprawnienia tłumacza przysięgłego)  

3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę bądź osobę upoważnioną przez 

Wykonawcę, przy czym wówczas do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający 

upoważnienie;  

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;  

5. Oferta złożona przez Wykonawcę musi być kompletna, tj. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych;  

 

 



6. Do oferty zostaną załączone w pełni wypełnione przez Wykonawcę dokumenty:  

1) zestawienie dostępności asortymentu, tj. produktów spożywczych i innych, 

wskazanych w Załączniku Nr 2 do zapytania z wyraźnym wskazaniem 

towarów, na które dostawy może realizować Wykonawca, ze wskazaniem 

ceny netto oraz brutto;  

2) zestawienie ilości obsługiwanych punktów, terminów dostaw oraz sposobu 

rozliczania, tj. Załącznika Nr 3 do zapytania;  

3) wydruk KRS/CEIDG Wykonawcy.  

7. Oferta będzie zawierała oświadczenie, że rachunek bankowy wskazany przez 

wybranego Wykonawcę jako rachunek do płatności został wpisany do wykazu 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonego przez Ministerstwo 

Finansów RP (tzw. „biała lista podatników VAT”);  

8. Wykonawca wskaże następujące dane do kontaktu: 

1) osobę upoważnioną; 

2) adres korespondencyjny; 

3) numer telefonu oraz adres e_mail.  

 

V. Badanie ofert 

 

Zamawiający oświadcza, że badanie ofert będzie odbywało się o kryteria oceny – wskazane  

w pkt III. – po uprzednim stwierdzeniu, że oferta spełnia wymogi formalne, o których mowa  

w pkt IV. Zapytania.  

 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności w sytuacji, gdy oferta zawierać będzie 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zadania, może zwrócić się do Wykonawcy  

o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

 

Oferta zostanie odrzucona, jeśli:  

1. treść oferty nie będzie odpowiadać prawu bądź wymogom formalnym, określonym  

w pkt IV. Zapytania;  

2. Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli 

wyjaśnień w stopniu niewystarczającym.  



Oferta zostanie wyłoniona po przeprowadzeniu postępowania przez powołaną w tym celu 

– na podstawie zarządzenia Dyrektora Przedsiębiorstwa – komisję. 

 

VI. Informacje dodatkowe  

 

W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie 

poinformowany odrębnym pismem (doręczonym przy wykorzystaniu poczty e_mail).  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny   

z Wykonawcą, którego oferta została wybrana.  

 

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez Wykonawcę, którego oferta została 

wybraną, Zamawiający wybierze kolejną, najkorzystniejszą ofertę, bez konieczności 

przeprowadzenia ponownej oceny.  

 

VII. Oświadczenia  

 

Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r., poz. 1129 ze zm. – dalej również jako: „u.p.z.p.”) wobec czego do prowadzonego 

postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w ww. akcie normatywnym.  

 

 

VIII. Osoba uprawniona w kontaktu w sprawach formalnych 

 

Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach formalnych – po stronie Zamawiającego – jest: 

Pełnomocnik ds. kantyn, tel. 531-762-867, e_mail: marek.kujawinski@pomet-

wronki.com.pl 


