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I. Nazwa oraz adres zamawiającego 
 
1. Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdańska, z siedzibą w Gdańsku (80-803) przy ul. Nowe 

Ogrody 8/12, NIP 583 00 11 969, REGON 191675570. 
2. Natomiast płatnikiem zamawianej usługi jest Gdańskie Centrum Świadczeń, z siedzibą 

w Gdańsku (80-152) przy ul. Powstańców Warszawskich 25, NIP 583 32 07 638, REGON 364643730. 
3. Usługi opisywane w niniejszym zapytaniu ofertowym, będą realizowane przez Gdańskie Centrum 

Świadczeń, do którego wysyłane mają być faktury/noty/dowody opłat wystawianych przez 
Wykonawcę. Jednocześnie Gdańskie Centrum Świadczeń występuję w niniejszym zapytaniu 
ofertowym, jako jednostka, która w imieniu Zamawiającego będzie oceniała złożone oferty 
i wybierała Wykonawcę realizującego usługi będące przedmiotem niniejszego zapytania 
ofertowego. W dalszej części zapytania Gdańskie Centrum Świadczeń zwane będzie Centrum. 

 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Zamówienie poprzedzone jest pisemnym zapytaniem ofertowym skierowanym do co najmniej 

3 wykonawców (chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba 
wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza), z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji 
oraz równego traktowania wykonawców. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego na 
każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru oferty. 

3. Do przedmiotowego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, 
jednakże mogą pojawić się w nim regulacje niniejszej ustawy, które Wykonawca musi wypełnić. 

 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest doręczanie środków pieniężnych, osobom uprawnionym 

do otrzymania świadczeń realizowanych przez Centrum. Omawiane środki pieniężne mogą być 
przekazywane za pomocą przekazu pocztowego lub pieniężnego nadawanego w formie 
elektronicznej. 

2. Doręczanie kwot pieniężnych nadawanych przez Centrum na wskazany adres może być 
realizowane za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania 
kwot pieniężnych alternatywnie w formie: 
➢ przekazów pocztowych, o których mowa w ustawie z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe 

(t.j. Dz.U.2020.1041), 
➢ przekazów pieniężnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. 

o usługach płatniczych (t.j. Dz.U.2020.794)  pod warunkiem, że wypłata świadczeń osobom 
uprawnionym będzie polegała na doręczeniu na wskazany przez Zamawiającego adres. 

3. Zapytanie dotyczy formy przekazu pocztowego lub pieniężnego, nadawanego w postaci 
elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej lub dedykowanego do tegoż celu systemu 
elektronicznego Wykonawcy, który będzie udostępniony Zamawiającemu - zwanego w dalszej 
treści przekazem elektronicznym. 

4. Zamawiający wymaga możliwości nadawania przekazów w formie elektronicznej za opłatą 
uiszczaną z góry. Przez opłatę z góry rozumie się opłatę w całości wniesioną przed przyjęciem 
przekazów do realizacji, poprzez polecenie przelewu, tzn. Zamawiający będzie przekazywać, na 
rachunek bankowy Wykonawcy, środki pieniężne w wysokości wynikającej z wartości nadanych 
przekazów elektronicznych, powiększonych o opłatę za nadanie tychże przekazów. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1 niniejszego zapytania 
ofertowego. 

6. Podstawowym dokumentem rozliczeniowym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest 
faktura VAT. Zamawiający dopuszcza wystawianie przez Wykonawcę noty/dowodu opłaty 
Zamawiającemu, za dany okres rozliczeniowy, stanowiącej podstawę do dokonania płatności 
przez Zamawiającego (bez wystawiania faktur VAT przez Wykonawcę). 
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7. Wykonawca zobowiązany jest, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT 
czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonej dostawy 
będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca 
wyraża zgodę, na potrącenie przez Zamawiającego, z należnego mu wynagrodzenia, kwoty 
stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do 
odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego. 

 
 
IV. Oferty częściowe, oferty wariantowe.  

 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony 

w niniejszym zapytaniu ofertowym sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 
 
 

V. Termin wykonania zamówienia 
 
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

➢ od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
 
 
VI. Podwykonawcy 

 
1. Zamawiający nie ogranicza udziału podwykonawców. Wykonawca może polegać na zdolności 

zawodowej, zdolności technicznej innych podmiotów, wskazanych przez niego jako 
podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy, wraz z podaniem przez Wykonawcę danych adresowych 
i rejestrowych firm podwykonawców. 

 
 
VII. Wadium 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
 
VIII. Termin związania ofertą 

 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 
IX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy – Pzp. 

 
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Pzp to 
jest Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 15 maja 
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2020.814 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366  ust. 1 ustawy 
z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2020.1228 ze zm.). 
 
 

X. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, będącego 
przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki 
(niespełnienie któregokolwiek z nich spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania). 
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1. Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów 

 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia 
 

a) Zamawiający oceni spełnienie warunku przez Wykonawcę na podstawie analizy wykazu 
wykonanych lub wykonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę świadczącego usługi 
na jego rzecz, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie lub aktualnie wykonywanych 
usług przekazywania środków pieniężnych w gotówce, tzw. obsługa przekazów pocztowych 
lub pieniężnych na terenie Polski. 

b) Wśród wykonanych usług Wykonawca musi wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem, 
w okresie 24 miesięcy, co najmniej dwóch usług (na podstawie odrębnych umów i dla różnych 
zamawiających). 

 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 
 

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 
dysponuje dostępem do potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 
jeżeli wykaże, że dysponuje (Wykonawca lub podwykonawca świadczący usługę na jego 
zlecenie) co najmniej 20 placówkami odbioru przekazów niedoręczonych pod wskazany 
adres (awizowanych), zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska – w tym 
w szczególności przynajmniej po jednej placówce musi znajdować się w nw. dzielnicach 
Gdańska: Brzeźno lub Nowy Port, Chełm, Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Osowa, Przymorze 
Małe lub Przymorze Wielkie, Siedlce, Stogi, Suchanino, Śródmieście, Ujeścisko-Łostowice, 
Piecki-Migowo, Jasień lub Kokoszki, Wrzeszcz Dolny lub Wrzeszcz Górny, Zaspa-Młyniec lub 
Zaspa-Rozstaje, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia. 

b) Każdy punkt odbioru przekazów niedoręczonych pod wskazany adres (awizowanych), musi 
spełniać niżej wymienione warunki: 
➢ być czynny minimum 5 dni robocze w tygodniu przez minimum 6 godzin dziennie oraz 

oznakowany w sposób widoczny „szyldem” z nazwą, bądź logo Wykonawcy lub 
podwykonawcy, 

➢ gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, 
musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług płatniczych 
i dodatkowo oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy lub 
podwykonawcy. 

c) Wykonawca lub podwykonawca świadczący usługi na jego rzecz, zobowiązany jest 
informować za pomocą awiza adresatów o możliwości wypłaty przekazu w danej placówce 
odbioru przekazów niedoręczonych, zawierającym adres tejże placówki, położonej najbliżej 
miejsca zamieszkania lub pobytu adresata oraz termin i godziny możliwości odbioru 
przekazu przez adresata. 

d) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
podmiotu w postaci np. umowy przedwstępnej itp. oraz bezwzględnie dołącza do oferty 
takie zobowiązanie lub w przypadku uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów, wykonawca oświadcza, iż będzie 
polegał na potencjale technicznym wskazanego podmiotu/podmiotów w celu wykonania 
zamówienia. Formularz poświadczający potencjał techniczny stanowi załącznik nr 3 
niniejszego zapytania ofertowego. 
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4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia 
 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 9. 
 
 
XI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązany jest złożyć z ofertą Wykonawca 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: 

1. Wypełniony druk oferty, której wzór stanowi załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. 
2. Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt X 2 - posiadanie wiedzy 

i doświadczenia – Wykonawca załączy wykaz wykonanych lub wykonywanych przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę świadczącego usługi na jego rzecz, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie lub 
aktualnie wykonywanych usług przekazywania środków pieniężnych w gotówce, 
tzw. obsługa przekazów pocztowych lub pieniężnych na terenie Polski, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 
wraz z dowodami czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami mogą 
być:  
➢ referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane 
lub 

➢ oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów. 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Wśród wykonanych usług Wykonawca musi wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem, 
w okresie 24 miesięcy, co najmniej dwóch usług (na podstawie odrębnych umów i dla różnych 
zamawiających). 

3. Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt X 3 - dysponowanie odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca załączy 
wykaz placówek odbioru przekazów niedoręczonych pod wskazany adres (awizowanych). 
Formularz wykazu stanowi załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego. 

4. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu 
z postępowania (według załączonego wzoru – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania). 

5. Aktualne oświadczenie Wykonawcy, na dzień składania Zamawiającemu oferty o braku: 
➢ wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – przedłożenia 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności, którego wzór stanowi załącznik nr 5, 

➢ wydania wobec niego orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 
o zamówienia publiczne, którego wzór stanowi załącznik nr 6, 

➢ zaległości w opłacaniu podatków na rzecz urzędu skarbowego lub o uzyskaniu 
przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności 
lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu skarbowego, którego wzór 
stanowi załącznik nr 7, 

➢ zaległości w opłacaniu podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie 
z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.2019.1170 ze zm.), którego 
wzór stanowi załącznik nr 8. 

6. Aktualne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu – zgodnie 
z załącznikiem nr 9. 
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7. Pełnomocnictwo – wymagane jest ono w przypadku, gdy do reprezentowania Wykonawcy 
upoważniona jest osoba inna, niż wskazane w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub 
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 

8. Wzór umowy powierzenia powierzenia przetwarzania danych osobowych, która towarzyszy 
umowie, o której mowa w pkt XVIII 3. Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy odrębne przepisy 
dot. działalności Wykonawcy, regulują kwestię ochrony danych osobowych i nie ma konieczności 
zawierania odrębnej umowy w tym zakresie (wtedy jednak Wykonawca składając ofertę ma 
obowiązek wskazać podstawę prawną dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych na 
podstawie, której przetwarza dane – stosowny zapis może pojawić się 
w treści formularza ofertowego lub mieć formę odrębnego oświadczenia dołączonego do 
oferty. 

9. Wzór umowy wraz z załącznikami, regulaminy świadczenia przedmiotowej usługi, wzory druków 
upoważnień, wzory kart podpisów, raporty przekazywane Zamawiającemu, opisy formatów 
i struktury plików i inne niezbędne dokumenty stanowiące podstawę do zawarcia i późniejszego 
realizowania umowy. Zakres dołączanych dokumentów zależny jest od Wykonawcy, ponieważ 
związane jest to ze specyfiką usługi jaką oferuje Wykonawca Jeżeli Wykonawca nie wymaga, 
np. kart wzorów podpisu, podpisania szczegółowych regulaminów itp. to Zamawiający nie 
wymaga, by na potrzeby podpisywanej umowy, były one przygotowane przez Wykonawcę. 

 
 
XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się wyłącznie w języku polskim w formie 

pisemnej. Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub 
informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze Stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami, w godzinach od 11.00 do 15.00, jest 
pracownik Centrum, Rafał Rychter, tel.: (058) 326-50-42, e-mail: rafal.rychter@gcs.gda.pl. 

4. Wszelkie zapytania, przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji, 
uszczegóławiających przedmiot niniejszego zapytania ofertowego, Wykonawca możne 
składać do 12 października 2020 r. do godziny 12.00 za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

5. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zapytania, wysyłając je bez podania źródła 
zapytania, do wszystkich znanych sobie Wykonawców, którzy są uczestnikami postępowania. 

6. Zamawiający wymaga, aby każda korespondencja związana z postępowaniem była kierowana na 
adres Centrum lub na adres e-mail: rafal.rychter@gcs.gda.pl i opatrzona nr postępowania 
GCŚ.DO.344.5.1.2020. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem 
terminu składania ofert zmodyfikować treść przedmiotu i warunków zamówienia. Dokonaną 
w ten sposób modyfikację przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy są 
uczestnikami postępowania. 

 
 
XIII. Opis sposobu przygotowania ofert 
 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sporządził ofertę zgodnie z poniższym opisem. 
2. Zamawiający wymaga, aby: 

➢ Wykonawca zapoznał się ze wszystkimi punktami składającymi się na przedmiotowe 
zapytanie ofertowe; 

➢ Oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia; 
➢ Oferta musi być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym 

powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
Wykonawcę), na maszynie, komputerze lub inną czytelną i trwałą techniką oraz pod rygorem 
nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci 
faksu lub w formie elektronicznej; 
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➢ Zamawiający wymaga aby dokumenty przedstawione były w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku dokumentu 
wielostronicowego „za zgodność z oryginałem” należy potwierdzić każdą zapisaną stronę lub 
opatrzyć parafą każdą ze stron, a „za zgodność z oryginałem” potwierdzić pierwszą 
i ostatnią stronę dokumentu wielostronicowego, wymieniając ilość stron potwierdzonych „za 
zgodność z oryginałem”; 

➢ Formularz oferty był wypełniony przez Wykonawcę bez dokonywania w nim zmian. Załączniki 
dołączone do zapytania ofertowego przedstawione są w formie wzoru graficznego. 
Wykonawca może przedstawić je wg własnego układu graficznego, lecz muszą one zawierać 
wszystkie zapisy i informacje ujęte we wzorach; 

➢ Wszystkie strony oferty, a także wszelkie miejsca, w których naniesiono zmiany (poprawki) 
były podpisane przez upoważnionego/nych przedstawiciela/li Wykonawcy. Osobą/ami 
upoważnioną/ymi do reprezentowania Wykonawcy będą osoby wskazane odpowiednio: 
w odpisie z właściwego rejestru, aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej lub które upoważniono do reprezentowania w niniejszym postępowaniu 
w zakresie udzielonego pełnomocnictwa; 

➢ Wszystkie strony oferty były ze sobą połączone w sposób trwały, uniemożliwiający jej 
naruszenie. 

➢ Wykonawca zamieścił ofertę w kopercie (opakowaniu), która będzie posiadać następujące 
oznaczenie: 
 

Gdańskie Centrum Świadczeń 
ul. Powstańców Warszawskich 25, 80-152 Gdańsk, 

Oferta na: 
Doręczanie środków pieniężnych za pośrednictwem przekazu pocztowego lub pieniężnego 

nadawanego w postaci elektronicznej, osobom uprawnionym do otrzymania świadczeń 
realizowanych przez Gdańskie Centrum Świadczeń 

Postępowanie nr GCŚ.DO.344.5.1.2020 
Nie otwierać przed 15.10.2020 r. godzina 15:15 

 
 

➢ Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta (opakowanie) musi posiadać nazwę  
i dokładny adres wykonawcy, z numerami telefonów i faksu Wykonawcy (Zamawiający 
dopuszcza czytelny odcisk pieczęci). 

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 
składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5. Na ofertę składają się: 

➢ wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załączniki nr 2 niniejszego zapytania ofertowego 
oraz wykaz placówek odbioru przekazów niedoręczonych pod wskazany adres 
(awizowanych), znajdujący się w załączniku nr 3 niniejszego zapytania ofertowego, 

➢ aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu 
z postępowania (według załączonego wzoru – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania). 

➢ pozostałe dokumenty wymienione w punkcie XI - Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie 
zobowiązany jest złożyć z ofertą Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. 

 
 
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Miejscem składania ofert jest Gdańskie Centrum Świadczeń, ul. Powstańców Warszawskich 25, 

80-152 Gdańsk, Punkt Kancelaryjny. 
2. Oferty należy składać WYŁĄCZNIE drogą pocztową na adres Gdańskie Centrum Świadczeń, 

ul. Powstańców Warszawskich 25, 80-152 Gdańsk, z wyraźnym oznaczeniem zapytania 
ofertowego zgodnym z pkt XIII 2. 

3. W przypadku ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu na ww. Punkt Kancelaryjny. 
4. Termin składania ofert: 15 października 2020 r. do godziny 15:00. 
5. Oferty będą otwierane 15.10.2020 r. o godz. 15.15 w pokoju nr 111 w Gdańskim Centrum 

Świadczeń, ul. Powstańców Warszawskich 25, 80-152 Gdańsk. 
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6. Ze względu wirus COVID19 i ograniczenia w bezpośrednim kontakcie z osobami spoza GCŚ, 
otwarcie ofert jest niejawne. 

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz bez otwierania zwróci ją Wykonawcy. 

8. Złożenie oferty w miejscu innym, niż wyżej podane może skutkować nie dotarciem oferty do 
komisji rozpatrującej ofertę, w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy. 
Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu. 

 
 
XV. Szacowana łączna ilość przekazów elektronicznych oraz wielkość środków finansowych 

realizowanych za pośrednictwem ww. formy wypłaty 
 

Zadanie 

Szacowana ilość 
przekazów 
w okresie 

12 miesięcy 

Szacowana wartość 
nadanych przekazów 
w okresie 12 miesięcy 

Szacowana ilość 
przekazów mogących 
podlegać zwrotowi 

z tytułu niedoręczenia  
do adresatów w okresie 

12 miesięcy 

1. 2. 3. 4. 

Przekaz 
elektroniczny 

13 500 szt. 2 600 000 zł 200 szt. 

 
1. Podane ilości i wartości są wielkościami szacowanymi na podstawie rzeczywistej realizacji 

świadczeń wypłaconych za pośrednictwem przekazów pocztowych przez Centrum, w okresie 
od września 2019 r. do września 2020 r. i stanowią jedynie podstawę do obliczenia ceny ofertowej 
i porównania ofert Wykonawców. 

2. Faktyczna liczba przekazów pocztowych/pieniężnych i wielkość kwot podlegających doręczeniu 
adresatom przekazem pocztowym/pieniężnym będzie wynikała z bieżących potrzeb 
Zamawiającego. 

3. Wypłacane świadczenia za pośrednictwem elektronicznych mogą posiadać odrębne rachunki, 
z których do Wykonawcy wpływać będą środki finansowe na ich realizację oraz do zwrotu 
przekazów niedoręczonych adresatom. 

4. Z tytułu ewentualnych różnic pomiędzy szacowaną ilością i wartością przekazów elektronicznych, 
a faktycznymi potrzebami Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, Wykonawcy nie 
będzie przysługiwało prawo do roszczeń. 

 

XVI. Opis kryteriów i  sposobu obliczania ceny 
 
1. Wykonawca oblicza cenę ofertową na podstawie własnej kalkulacji. 
2. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, 

jakie Wykonawca może ponieść przy realizacji zamówienia. 
3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując: 
• nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, 
• wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć 
obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dz.U.2020.106 ze zm.). 

6. Cena oferty określona przez Wykonawcę pozostanie stała w okresie realizacji umowy i nie będzie 
podlegała zmianom. 
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7. Po wstępnej analizie ofert i odrzuceniu ofert nie spełniających wymagań formalnych zawartych 

w przedmiotowym zapytaniu, Zamawiający dokona szczegółowej oceny każdej 
z niepodlegających odrzuceniu ofert przy zastosowaniu poniższych kryteriów i ich wag: 

 

Lp. Kryterium Waga kryterium w % 

1.  cena oferty brutto 85 % 

2.  
liczba placówek odbioru przekazów niedoręczonych 
pod wskazany adres (awizowanych) 

15 % 

 
Zamawiający dokona oceny ofert w poniższy sposób. 

 
kryterium I 

 
cena oferty brutto (w PLN) 

Ofercie o najniższej cenie Zamawiający przyzna 85 pkt, a każdej następnej ofercie 
przyporządkowana zostanie liczba punktów proporcjonalnie mniejsza stosując wzór: 

 
 

 
oferowana najniższa cena brutto 

 ilość punktów     =      -----------------------------------------------------------   x 85 
cena badanej oferty brutto 

 
 

kryterium II 
 

liczba placówek odbioru przekazów niedoręczonych pod wskazany adres (awizowanych) 
Ofercie o największej liczbie placówek Zamawiający przyzna 15 pkt, a każdej następnej ofercie 

przyporządkowana zostanie liczba punktów proporcjonalnie mniejsza stosując wzór: 
 

                                                 
Bi 

 ilość punktów =     ----------------------------------------------------------------   x 15 
Bimax 

  
Bi - liczba placówek odbioru przekazów niedoręczonych pod wskazany adres (awizowanych), 
wskazanych w badanej ofercie 
Bimax – najwyższa liczba placówek odbioru przekazów niedoręczonych pod wskazany adres 
(awizowanych), spośród wszystkich złożonych ofert 
 
8. Ostateczna liczba punktów dla każdej oferty zostanie ustalona jako suma punktów uzyskanych 

przez daną ofertę w Kryterium I i II. 
9. Ceny należy podać w złotych polskich. Wszystkie wartości należy zaokrąglić do dwóch miejsc po 

przecinku. 
10. Nie podlegająca odrzuceniu oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana przez 

Zamawiającego za najkorzystniejszą. 
11. W sytuacji, gdy najkorzystniejszą ofertę przedstawi więcej, niż jeden Wykonawca 

(tzn. ostateczna suma punktów uzyskanych w Kryterium I i II, będzie taka sama), 
o wyborze Wykonawcy zadecyduje wysokość ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta 
Wykonawcy z najniższą ceną. 
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XVII. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza 
porozumiewanie się drogą elektroniczną 

 
1. rafal.rychter@gcs.gda.pl - wysyłając korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej 

w temacie wiadomości proszę zaznaczyć: Dotyczy postępowania nr GCŚ.DO.344.5.1.2020 - 
Doręczanie przekazów pocztowych lub pieniężnych w formie elektronicznej. 

2. Przy porozumiewaniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazywane dokumenty 
muszą być podpisane imiennie przez osoby uprawnione łącznie z odciskiem pieczęci imiennej, 
a adresat wiadomości zobowiązany jest niezwłocznie do zwrotnego potwierdzenia za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej faktu jej otrzymania. 

3. Fakt nie potwierdzenia otrzymania wiadomości nie czyni domniemania, że wiadomość nie została 
doręczona adresatowi, jeżeli nadawca wiadomości dysponuje dowodami na jej nadanie na 
prawidłowy adres e-mail. 

 
 

XVIII. Postanowienia końcowe 
 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, w każdym czasie, przed upływem terminu do 
składania ofert, zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego, o czym 
niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy są uczestnikami postępowania. 

2. W przypadku konieczności zmiany terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie przekaże 
informacje Wykonawcom, którzy są uczestnikami postępowania. 

3. Wykonawca, w przypadku przyznania mu zamówienia, zobowiązuje się do niezwłocznego 
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż 
60 dni od terminu otwarcia ofert. Integralnymi częściami ww. umowy będą niniejsze zapytanie 
ofertowe oraz oferta Wykonawcy. 

4. Wykonawca w przypadku zawierania umowy, o której mowa w pkt XVIII 3, jednocześnie zawrze 
z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wyjątkiem jest tu 
sytuacja, gdy odrębne przepisy dot. działalności Wykonawcy, regulują kwestię ochrony danych 
osobowych i nie ma konieczności zawierania odrębnej umowy w tym zakresie (wtedy jednak 
Wykonawca składając ofertę ma obowiązek wskazać podstawę prawną dot. powierzenia 
przetwarzania danych osobowych na podstawie, której przetwarza dane – stosowny zapis 
może pojawić się w treści formularza ofertowego lub mieć formę odrębnego oświadczenia 
dołączonego do oferty). 

5. Podstawowym dokumentem rozliczeniowym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest 
faktura VAT. 

6. Wykonawca zobowiązany jest, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT 
czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonej dostawy 
będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca 
wyraża zgodę, na potrącenie przez Zamawiającego, z należnego mu wynagrodzenia, kwoty 
stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do 
odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego. 

7. Płatnikiem faktur VAT będzie Gdańskie Centrum Świadczeń z siedzibą w Gdańsku (80-152), 
ul. Powstańców Warszawskich 25. Na ten adres należy przesyłać faktury VAT. 

8. Dane do wystawiania not księgowych/faktur VAT: 
• Nabywca: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP: 583 00 11 969, 
• Płatnik: Gdańskie Centrum Świadczeń, ul. Powstańców Warszawskich 25, 80-152 Gdańsk. 

9. Zamawiający dopuszcza przesyłanie przez Wykonawcę faktur VAT drogą elektroniczna na 
dedykowany adres e-mailowy. Stosowne oświadczenie Zamawiającego o akceptacji tej formy 
dostarczania faktur, będzie stanowiło odrębny załącznik do umowy o świadczenie usługi. 

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
12. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.  
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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XIX. Załączniki do zapytania ofertowego: 
 
1. Opis procesu doręczania środków pieniężnych za pośrednictwem przekazu elektronicznego. 
2. Druk “Oferta” – do wypełnienia przez wykonawców ubiegających się o złożenie oferty. 
3. Wykaz placówek odbioru przekazów niedoręczonych pod wskazany adres (awizowanych) – wykaz 

potencjału technicznego. 
4. Oświadczenie Wykonawcy - przesłanki wykluczenia z postępowania. 
5. Oświadczenie Wykonawcy – wyrok w sprawie zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 
6. Oświadczenie Wykonawcy – zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. 
7. Oświadczenie Wykonawcy – podatki na rzecz urzędu skarbowego. 
8. Oświadczenie Wykonawcy – podatki i opłaty lokalne. 
9. Oświadczenie Wykonawcy – spełnienie warunków udziału w postepowaniu. 
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 Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego nr GCŚ.DO.344.5.1.2020 
 
 

Opis procesu doręczania środków pieniężnych za pośrednictwem przekazu elektronicznego 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy do realizacji usługę nadawania i obsługi przekazu 
elektronicznego, za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy lub dedykowanego do tegoż 
celu systemu elektronicznego Wykonawcy, który będzie udostępniony Zamawiającemu, 
polegającą na doręczaniu (wypłacie) adresatom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym 
głównie z terenu miasta Gdańska, określonych kwot pieniężnych (za opłatą uiszczaną „z góry”) 
dotyczących przyznanych: 
➢ świadczeń rodzinnych, 
➢ świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów, 
➢ świadczeń wychowawczych, 
➢ świadczeń w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, 
➢ świadczeń w ramach dodatków mieszkaniowych, 
➢ świadczeń w ramach dodatków energetycznych, 
➢ innych świadczeń realizowanych przez Centrum. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
➢ przyjmowanie elektronicznych zleceń doręczenia do adresatów kwot przekazów 

pocztowych/pieniężnych, 
➢ doręczenie (wypłatę w gotówce) adresatowi (lub osobom uprawnionym) kwot przekazów 

pocztowych/pieniężnych, 
➢ zwrot kwot przekazów w formie elektronicznej do Centrum bez dodatkowych opłat z tytułu 

ich zwrotu w przypadku braku możliwości ich doręczenia/wypłaty odbiorcom. 
3. Koszt opłat z tytułu zwrotu niedoręczonych kwot wynikających z przekazów 

pocztowych/pieniężnych Wykonawca skalkuluje w kosztach opłat za doręczenie (wypłatę). 
4. W trakcie realizacji usług przekazu pocztowego/pieniężnego Wykonawca będzie zobowiązany 

stosować się do przepisów, zasad i procedur przewidzianych w: 
➢ w przypadku przekazów pocztowych - ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe 

(t.j. Dz.U.2020.1041) oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, 
➢ w przypadku przekazów pieniężnych - ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych (t.j. Dz.U.2020.794) - w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, pod warunkiem, że wypłata 
świadczeń osobom uprawnionym będzie polegała na doręczeniu na wskazany przez 
Zamawiającego adres, 

➢ Regulaminach usługi doręczania przekazów pocztowych/pieniężnych obowiązujących 
u Wykonawcy. 

5. Usługa winna umożliwiać nadanie zlecenia wypłaty kwoty pieniężnej za pośrednictwem strony 
internetowej lub dedykowanego do tegoż celu systemu elektronicznego Wykonawcy, który będzie 
udostępniony Zamawiającemu. 

6. Usługi nadawania przekazów pocztowych/pieniężnych elektronicznych ma polegać na 
importowaniu danych do realizacji zbiorczej przekazów (np.: 100 jednocześnie) do systemu  
Wykonawcy  w postaci elektronicznej (np.: przez stronę www, czy też system elektroniczny 
Wykonawcy dedykowany do tego celu) z wygenerowanych przez Zamawiającego plików. 
Ewentualna konwersja/dostosowanie do innej struktury danych, które są obecnie generowane 
przez systemy komputerowe Zamawiającego, wymaganej przez system Wykonawcy, leży po 
stronie Wykonawcy. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający udostępni listę plików przesyłowych, 
które są obecnie generowane w jego systemach komputerowych, wraz z ich strukturą. 

7. Usługa powinna pozwalać na obsługę przekazów pocztowych/pieniężnych krajowych. 
8. Usługa powinna pozwalać na przyjmowanie wielu przekazów w jednym komunikacie.  

Zamawiający wymaga, aby komunikat  zawierał co najmniej poniższe informacje: 
➢ dotyczące odbiorcy przekazu: imię i nazwisko odbiorcy przekazu, ulica, numer domu, numer 

lokalu, miejscowość, kod pocztowy, 
➢ unikalny numer identyfikujący każdy pojedynczy przekaz. 

9. Wykonawca będzie weryfikował poprawność komunikatów pod kątem technicznym i w trybie 
natychmiastowym (synchronicznie) informował za pośrednictwem usługi Centrum o wyniku 
weryfikacji poprawności. Jeżeli weryfikacja wykaże, że paczka zawiera błędne przekazy, usługa 
powinna mieć możliwość zaakceptowania poprawnych przekazów do nadania lub odrzucenia 
wszystkich przekazów w paczce. Komunikat zwrotny musi zawierać unikalny nr paczki 
(obowiązkowo) oraz informacje o błędnych przekazach. 
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10. Informacje w odpowiedzi wymagane przez Centrum: 
➢ unikalny numer paczki generowany przez Wykonawcę, 
➢ status z informacją, czy paczka jest przyjęta do realizacji, czy odrzucona, 
➢ opisy błędów i dane przekazów, których dotyczą błędy, 
➢ unikalny numer pojedynczego przekazu przesłany przez Centrum w paczce z przekazami, 
➢ suma kwot prawidłowych przekazów w paczce. 

11. Suma wszystkich poprawnych przekazów w paczce opłacana będzie przez Centrum przez przelew 
bankowy. Opłata za przedmiotową usługę  będzie uiszczana z góry, co oznacza, że Zamawiający 
przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy środki pieniężne w wysokości wynikających z wartości 
nadanych przekazów elektronicznych powiększonych o opłatę za nadanie tychże przekazów 
z podaniem w tytule wpłaty identyfikatora pakietu. 

12. Wykonawca zobowiązany będzie umożliwić Centrum pobranie informacji o niepodjętych 
przekazach za pośrednictwem strony internetowej lub dedykowanego do tegoż celu systemu 
elektronicznego Wykonawcy, który będzie udostępniony Zamawiającemu.  

13. Informacje w odpowiedzi wymagane przez Centrum: 
➢ unikalny numer paczki generowany przez Wykonawcę, w którym przekaz został nadany, 
➢ opis przyczyn niedostarczenia przekazu, 
➢ unikalny numer pojedynczego przekazu wygenerowany przez Wykonawcę, w którym przekaz 

został nadany, jeżeli został nadany, 
➢ unikalny numer pojedynczego przekazu przesłany przez Centrum w paczce z przekazami, 

w którym przekaz został nadany, 
➢ kwotę zwrotu każdego niedostarczonego przekazu, 
➢ imiona i nazwiska adresatów niedostarczonych przekazów. 

14. Wykonawca będzie zwracać kwoty niepodjętych przekazów w danej paczce jednym zbiorczym 
przelewem bankowym, wskazując unikalny numer paczki generowany przez Wykonawcę, 
w którym przekaz został nadany. 

15. Wykonawca dostarczy na żądanie Centrum informację/raport (jako zapytania i odpowiedzi 
udzielane za pośrednictwem strony internetowej lub dedykowanego do tegoż celu systemu 
elektronicznego Wykonawcy) dotyczący aktualnego statusu przekazów w wybranej paczce.  

16. Informacje wymagane przez Centrum: 
➢ numer identyfikacyjny paczki, której raport dotyczy, 
➢ status paczki oznaczający, czy wszystkie przekazy zostały zamknięte, czyli dostarczone do 

odbiorców lub zwrócone, 
➢ status każdego przekazu, 
➢ kwota każdego przekazu. 

17. Wykonawca przystąpi do realizacji doręczenia odbiorcom/adresatom przekazów pocztowych, 
nie później niż trzeciego dnia roboczego po potwierdzeniu wpływu środków finansowych na daną 
paczkę, powiększonych o opłatę za nadanie przekazów znajdujących się w tejże paczce. 
Doręczanie winno odbywać się w godzinach pomiędzy 8.00 a 20.00. 

18. W przypadku wystąpienia niedopłaty w przekazanych przez Zamawiającego środkach 
pieniężnych, o których mowa w pkt 17, Wykonawca w ramach świadczenia usługi przekaże 
osobom do kontaktu, które wskaże Zamawiający w umowie o świadczenie usługi opisanej 
w pkt 1 i pkt 2, za pomocą telefonu/e-mail, informację o zaistniałej niedopłacie określając 
termin, do którego należy uzupełnić płatność. W przypadku braku wpływu środków we 
wskazanym terminie usługa nie zostanie przyjęta do realizacji, a środki pieniężne zostaną 
zwrócone na rachunek bankowy Zamawiającego, z którego wpłynęły do Wykonawcy. 

19. W przypadku nadpłaconej wartości opłaty, o której mowa w pkt 17, Wykonawca w ciągu 7 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania środków dokonuje ich zwrotu na rzecz Zamawiającego, na 
wskazany przez niego rachunek bankowy. 

20. Przyjęcie do realizacji przekazów przez Wykonawcę następuje z chwilą potwierdzenia zgodności 
wpływu środków pieniężnych, o których mowa w pkt 16 (tj. kwot przekazów w nadawanej paczce  
- chodzi tu o zgodność kwot nadanych przekazów z faktycznie otrzymanymi przez Wykonawcę 
środkami pieniężnymi na realizację danej paczki) na rachunek bankowy Wykonawcy 
i utworzeniu rejestru nadawczego i udostępnieniu go Zamawiającemu za pośrednictwem strony 
internetowej Wykonawcy lub dedykowanego do tegoż celu systemu elektronicznego Wykonawcy. 

21. Doręczenie przekazu pocztowego w gotówce adresatowi będzie odbywało się na standardowych 
drukach obowiązujących u Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza sporządzanie czytelnego 
blankietu przekazu pocztowego/pieniężnego komputerowo. 
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22. Wykonawca zobowiązany jest informować za pomocą awiza adresatów o możliwości wypłaty 
przekazu w danej placówce odbioru przekazów niedoręczonych, zawierającym adres tejże 
placówki położonej najbliżej miejsca zamieszkania lub pobytu adresata oraz termin i godziny 
możliwości odbioru przekazu przez adresata. 

23. W przypadku niemożności doręczenia przekazu pocztowego/pieniężnego adresatowi/odbiorcy 
przekazu w terminie 14 dni od pozostawienia pisemnego zawiadomienia adresatowi o przekazie 
pocztowym/pieniężnym, Wykonawca w ciągu 3 dni dokona zwrotu kwoty przekazu na rachunek 
bankowy Centrum, z którego dokonano opłacenia przekazów. 

24. Wykonawca może przyjąć od adresata pisemne oświadczenie o udzieleniu innej osobie 
pełnomocnictwa do odbioru przekazu pocztowego/pieniężnego. Pełnomocnictwo musi zawierać 
co najmniej: 
➢ imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego 

tożsamość osoby udzielającej pełnomocnictwa, 
➢ zakres pełnomocnictwa, 
➢ imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego 

tożsamość pełnomocnika. 
25. Adresat może udzielić pełnomocnictwa w placówce Wykonawcy w obecności jego pracownika lub 

w przypadku, gdy adresat nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, w miejscu jego pobytu, 
okazując dokument potwierdzający tożsamość. Pełnomocnictwo może być odwołane 
w każdym czasie. 

26. Centrum i adresat będą uprawnieni do zgłaszania reklamacji w każdym punkcie odbioru 
przekazów pocztowych/pieniężnych niedoręczonych pod wskazany adres (awizowanych). 
Reklamacja będzie mogła być wniesiona nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania 
przekazu pocztowego zgodnie z art. 92 Ustawy z 23 listopada 2012 – Prawo pocztowe 
(t.j. Dz.U.2020.1041). 

27. Dla celów realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dysponować co 
najmniej 20 placówkami odbioru przekazów niedoręczonych pod wskazany adres (awizowanych), 
zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska – w tym w szczególności przynajmniej po jednej 
placówce musi znajdować się w nw. dzielnicach Gdańska: Brzeźno lub Nowy Port, Chełm, Orunia-
Św. Wojciech-Lipce, Osowa, Przymorze Małe lub Przymorze Wielkie, Siedlce, Stogi, Suchanino, 
Śródmieście, Ujeścisko-Łostowice, Piecki-Migowo, Jasień lub Kokoszki, Wrzeszcz Dolny lub 
Wrzeszcz Górny, Zaspa-Młyniec lub Zaspa-Rozstaje, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia. 

28. Każdy punkt odbioru przekazów niedoręczonych pod wskazany adres (awizowanych), musi 
spełniać niżej wymienione warunki: 
➢ być czynny minimum 5 dni robocze w tygodniu przez minimum 6 godzin dziennie oraz 

oznakowany w sposób widoczny „szyldem” z nazwą, bądź logo Wykonawcy lub 
podwykonawcy, 

➢ gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi 
posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług płatniczych 
i dodatkowo oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy lub podwykonawcy. 

29. Szacowana łączna ilość przekazów elektronicznych i wielkość środków podlegających przekazaniu 
oraz ilość przekazów mogących podlegać zwrotowi z tytułu niedoręczenia do adresatów, 
w okresie obowiązywania umowy (od 1 stycznia 2021 r. do 31.12.2021 r.), przedstawione są 
w pkt XV niniejszego zapytania ofertowego. 

30. Wykonawca wystawi fakturę/notę/dowód opłaty potwierdzającą wniesienie opłat za realizację 
usługi, w terminie do 7-go dnia kalendarzowego po upływie okresu rozliczeniowego, który Strony 
ustalają na jeden miesiąc kalendarzowy. 

31. Treść faktury/noty/dowodu opłaty winna odzwierciedlać co najmniej ilość faktycznie 
zrealizowanych przekazów pocztowych i koszt realizacji przekazów wynikające z zestawień 
zleconych przekazów i informację o ilości i wartości przekazów niedoręczonych podlegających 
zwrotowi do nadawców. Do faktury/noty/dowodu opłaty Wykonawca dołącza zestawienie 
zawierające dane osobowe i adresowe osób, które nie odebrały przekazów elektronicznych oraz 
daty i kwoty zwrotów lub też dopuszcza się możliwość udostępniania danych co do zwracanych 
przekazów elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony internetowej 
Wykonawcy lub dedykowanego do tegoż celu systemu elektronicznego Wykonawcy, który będzie 
udostępniony Zamawiającemu. 
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Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego nr GCŚ.DO.344.5.1.2020 
 
 

 
Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
                                                                    

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Adres*: _____________________________________________________________________________ 
KRS (NR)*: __________________________________/CEiDG*: TAK/ NIE**  

TEL.* _______________________________________________________________________________ 
REGON*: ____________________________________________________________________________ 
NIP*: _______________________________________________________________________________ 
FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję: __________________________________ 
E-mail* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję: ________________________________ 

 
 

Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska 
Nowe Ogrody 8/12 

80-803 Gdańsk 
 

Płatnik: Gdańskie Centrum Świadczeń 
ul. Powstańców Warszawskich 25 

Gdańsk 80-152 
 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: 
„Doręczanie środków pieniężnych za pośrednictwem przekazu pocztowego lub pieniężnego 

nadawanego w postaci elektronicznej , osobom uprawnionym do otrzymania świadczeń 
realizowanych przez Gdańskie Centrum Świadczeń” 

 
 

Postępowanie nr GCŚ.DO.344.5.1.2020 
 
 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie opisanym 
w zapytaniu ofertowym – postępowanie nr GCŚ.DO.344.5.1.2020, na następujących 
warunkach: 

➢ Oferujemy realizację zamówienia za cenę: 
 
całkowitą netto …………….………………… zł, słownie: ………….……………………………………..………………………….… 
cenę jednostkową netto (za 1 przekaz pocztowy) ……………………… zł, słownie: ………….…………….……….… 
 
całkowitą brutto ………...………..……... zł, słownie: ………….…….……………………………………….………….………… 
cenę jednostkową brutto (za 1 przekaz pocztowy) …………………… zł, słownie: ………………………………..…… 
 

➢ Zapewniamy ……………… placówek odbioru przekazów niedoręczonych pod wskazany adres 
(awizowanych). 
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2. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp składając niniejszą ofertę, informujemy zamawiającego, 
czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku: 
 
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku 

podatkowego  

Wartość wskazanych dostaw lub usług bez 

kwoty podatku  

 

 

 

 

 
3. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 

w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
4. Koszt opłat z tytułu zwrotu niedoręczonych kwot wynikających z przekazów 

pocztowych/pieniężnych został skalkulowany w kosztach opłat za doręczenie (wypłatę). 
5. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym – postępowanie nr GCŚ.DO.344.5.1.2020, w tym 

z warunkami świadczenia usług przekazu w gotówce i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych 
uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia. 

6. Posiadamy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 
7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jako 
wykazanie o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp,  iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa wskazujemy: 
____________________________________________________________________***) 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zapytania ofertowego 
nr GCŚ.DO.344.5.1.2020 i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w owym zapytaniu, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom 
następującą część zamówienia:**) 

 a) ______________________________**) ______________________________**) 
 b) ______________________________**) ______________________________**) 
 [cześć zamówienia] [nazwa i adres podwykonawcy] 

10. Ponadto oświadczam, że jestem:**) 
____________________________________________________****) 

         [wpisać: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo] 
11. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do niezwłocznego zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż 60 dni od terminu 
otwarcia ofert. 

12. Uważamy się związani niniejszą Ofertą na okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert 
określonego w zapytaniu ofertowym – postępowanie nr GCŚ.DO.344.5.1.2020. 

13. Akceptujemy warunki płatności wynikające z postępowania nr GCŚ.DO.344.5.1.2020, tzn.: 
➢ Zamawiający wymaga możliwości nadawania przekazów elektronicznych za opłatą uiszczaną 

z góry. Przez opłatę z góry rozumie się opłatę w całości wniesioną przed przyjęciem 
przekazów do realizacji, poprzez polecenie przelewu, tzn. Zamawiający będzie 
przekazywać, na rachunek bankowy Wykonawcy, środki pieniężne w wysokości wynikającej 
z wartości nadanych przekazów elektronicznych, powiększonych o opłatę za nadanie tychże 
przekazów z podaniem w tytule wpłaty identyfikatora pakietu. 

➢ Wykonawca wystawi fakturę/notę/dowód opłaty potwierdzającą wniesienie opłat za 
realizację usługi, o której dotyczy niniejsza oferta, w terminie do 7-go dnia kalendarzowego 
po upływie okresu rozliczeniowego, który Strony ustalają na jeden miesiąc kalendarzowy. 
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➢ Treść faktury/noty/dowodu opłaty winna odzwierciedlać co najmniej ilość faktycznie 
zrealizowanych przekazów pocztowych i koszt realizacji przekazów wynikające 
z zestawień zleconych przekazów i informację o ilości i wartości przekazów niedoręczonych 
podlegających zwrotowi do nadawców. 

➢ Do faktur Wykonawca dołącza zestawienie zawierające dane osobowe i adresowe osób, które 
nie odebrały przekazów oraz daty i kwoty zwrotów lub też dopuszcza się możliwość 
udostępniania danych co do zwracanych przekazów elektronicznych za pośrednictwem, 
poczty elektronicznej, strony internetowej Wykonawcy lub dedykowanego do tegoż celu 
systemu elektronicznego Wykonawcy, który będzie udostępniony Zamawiającemu. 

14. Oświadczamy, że będziemy realizować przedmiot zamówienia w okresie od 1 stycznia 2021 r. 
do 31 grudnia 2021 r. 

15. Przedmiot zamówienia reprezentowana przez/e mnie/nas firma wykona: 
bez udziału podwykonawców **) 
przy udziale podwykonawców, którym udzielimy zamówienia na następujące części przedmiotu 
zamówienia **): 

 
    ………………………………………………………………     ………………………………………………………………**) 

         [nazwa podwykonawcy ] (zakres przedmiotu zamówienia) 
 

 
    ………………………………………………………………     ………………………………………………………………**) 

         [nazwa podwykonawcy ] (zakres przedmiotu zamówienia) 
itd.**) 

  
16. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym i odpowiedzialną za realizację przedmiotu 

zamówienia będzie: ……………………………………; tel. kontaktowy/faks: ……………………………………… 
adres e-mail: ………………………………………………… 

17. Oferta została złożona na ............ kartach, podpisanych i kolejno ponumerowanych 
od nr ....... do nr ....... w 1 egzemplarzu. 

18. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 
............................................................................................................. .... 
................................................................................................................. 
…............................................................................................................... 
…............................................................................................................... 

 
 *        w przypadku oferty wspólnej należy podać dane podmiotów występujących wspólnie oraz dotyczące Pełnomocnika  
Wykonawcy.  
** niepotrzebne skreślić.    
***     wypełniać jeżeli Wykonawca zastrzegł tajemnicę przedsiębiorstwa; 
**** definicja mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich została określona w zaleceniu Komisji Europejskiej 

z 6 maja 2003 r. (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003 r., str. 36). 
- mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans 
(zestawienie aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EURO; 
- małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EURO; 
- średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EURO. 

 
 
Informacja dla Wykonawcy: 
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania 
firmy. 
 
 
 
 
 
Miejsce i data:………………………… …….……………………….……………………………..…… 
 (Podpis osoby lub osób upoważnionych 
 do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego nr GCŚ.DO.344.5.1.2020 
 
 

 
............................................... 
 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
 

 
WYKAZ POTENCJAŁU TECHNICZNEGO 

 
Realizacja usług obejmujących: 
„Doręczanie środków pieniężnych za pośrednictwem przekazu pocztowego lub pieniężnego 
nadawanego w postaci elektronicznej, osobom uprawnionym do otrzymania świadczeń realizowanych 
przez Gdańskie Centrum Świadczeń”. 

 
Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania 
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, tj.: Zamawiający uzna, że 
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub dysponuje dostępem do potencjału technicznego 
i osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje (Wykonawca lub 
podwykonawca świadczący usługę na jego zlecenie) co najmniej 20 placówkami odbioru przekazów 
niedoręczonych pod wskazany adres (awizowanych), zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska – 
w tym w szczególności przynajmniej po jednej placówce musi znajdować się 
w nw. dzielnicach Gdańska: Brzeźno lub Nowy Port, Chełm, Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Osowa, 
Przymorze Małe lub Przymorze Wielkie, Siedlce, Stogi, Suchanino, Śródmieście, Ujeścisko-Łostowice, 
Piecki-Migowo, Jasień lub Kokoszki, Wrzeszcz Dolny lub Wrzeszcz Górny, Zaspa-Młyniec lub Zaspa-
Rozstaje, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia. 
 
Powyższe placówki będą świadczyły usługę wypłaty awizowanych kwot pieniężnych nadawanych przez 
Gdańskie Centrum Świadczeń osobom uprawnionym do ich otrzymywania.  
 
Wykonawca lub podwykonawca świadczący usługi na jego rzecz, zobowiązany jest informować za 
pomocą awiza adresatów o możliwości wypłaty przekazu w danej placówce odbioru przekazów 
niedoręczonych, zawierającym adres tejże placówki położonej najbliżej miejsca zamieszkania lub 
pobytu adresata oraz termin i godziny możliwości odbioru przekazu przez adresata.  
 
Wykaz placówek odbioru przekazów niedoręczonych pod wskazany adres (awizowanych) 

Lp. 
Nazwa/Rodzaj 

placówki 
Adres 

placówki 
Dzielnica 
Gdańska 

Godziny 
otwarcia 
placówki 

Informacja o sposobie 
świadczenia usługi *) 

1      

2      

3      

…      

 
*) Jeśli Wykonawca w danej placówce usługę świadczy „osobiście” wówczas wpisuje, np. usługa świadczona przez Wykonawcę. 
Jeżeli natomiast Wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym innych podmiotów w celu wykonania zamówienia (tzn. 
przedmiotowa usługa będzie świadczona przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy), wówczas wpisuje zobowiązanie podmiotu 
w postaci, np. umowy przedwstępnej itp. oraz bezwzględnie dołącza do oferty takie zobowiązanie 
w oryginale lub w przypadku uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
ww. dokumentów, wykonawca oświadcza, iż będzie polegał na potencjale technicznym wskazanego podmiotu/podmiotów 
w celu wykonania zamówienia. 

 
 
 
 
 
Miejsce i data:………………………… …….……………………….……………………………..…… 
 (Podpis osoby lub osób upoważnionych 
 do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr  GCŚ.DO.344.5.1.2020 

                                                                                
 
                                                                                  Zamawiający: 

   Gdańskie Centrum Świadczeń 
   ul. Powstańców Warszawskich 25 

                                                                                       80-152 Gdańsk 
 (pełna nazwa/firma, adres) 

 
 
Wykonawca: 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa                         
do reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapytanie ofertowe 
nr GCŚ.DO.344.5.1.2020 Doręczanie środków pieniężnych za pośrednictwem przekazu pocztowego 
lub pieniężnego nadawanego w postaci elektronicznej, osobom uprawnionym do otrzymania 
świadczeń realizowanych przez Gdańskie Centrum Świadczeń (nazwa postępowania), prowadzonego 
przez Gdańskie Centrum Świadczeń (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy - Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Pzp. 

 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
                           ………………………………………… 

              (podpis) 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. ustawy - Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy - Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku 
z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy - Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
                          ………………………………………… 

               (podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
                           ………………………………………… 

               (podpis) 
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr GCŚ.DO.344.5.1.2020 

Wzór oświadczenia - wyrok w sprawie zalegania z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

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

Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
 
 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
 
 
Dotyczy postępowania na Doręczanie środków pieniężnych za pośrednictwem przekazu pocztowego 
lub pieniężnego nadawanego w postaci elektronicznej, osobom uprawnionym do otrzymania 
świadczeń realizowanych przez Gdańskie Centrum Świadczeń (Postępowanie w formie zapytania 
ofertowego nr GCŚ.DO.344.5.1.2020). 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

Oświadczam, że  nie został wydany*/ został wydany* 
 
wobec nas prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu 
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  
 
 
 
W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji Wykonawca składa dokumenty potwierdzające 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.  

 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 

…………………………………..……………………  ………………………………………………………… 
 miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr GCŚ.DO.344.5.1.2020 

Wzór oświadczenia - zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

Adres Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
 
 
Dotyczy postępowania na Doręczanie środków pieniężnych za pośrednictwem przekazu pocztowego 
lub pieniężnego nadawanego w postaci elektronicznej, osobom uprawnionym do otrzymania 
świadczeń realizowanych przez Gdańskie Centrum Świadczeń (Postępowanie w formie zapytania 
ofertowego nr GCŚ.DO.344.5.1.2020). 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

Oświadczam, że nie  orzeczono wobec nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 
o zamówienia publiczne. 
 

 
 
 

 
 

…………………………………..……………………  ………………………………………………………… 
 miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr GCŚ.DO.344.5.1.2020 

Wzór oświadczenia - podatki na rzecz urzędu skarbowego 
 
 
………………………………………………………………………………..………………………………………….…………………………………… 

Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

Adres Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
 
 
Dotyczy postępowania na Doręczanie środków pieniężnych za pośrednictwem przekazu pocztowego 
lub pieniężnego nadawanego w postaci elektronicznej, osobom uprawnionym do otrzymania 
świadczeń realizowanych przez Gdańskie Centrum Świadczeń (Postępowanie w formie zapytania 
ofertowego nr GCŚ.DO.344.5.1.2020). 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Oświadczam, że w opłacaniu podatków na rzecz urzędu skarbowego:*) 
➢ nie posiadamy zaległości, 
➢ uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności, 
➢ mamy wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu skarbowego. 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 

 
 

 
 

…………………………………..……………………  ………………………………………………………… 
 miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego nr GCŚ.DO.344.5.1.2020 

Wzór oświadczenia - podatki i opłaty lokalne 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
 
 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
 
 
Dotyczy postępowania na Doręczanie środków pieniężnych za pośrednictwem przekazu pocztowego 
lub pieniężnego nadawanego w postaci elektronicznej, osobom uprawnionym do otrzymania 
świadczeń realizowanych przez Gdańskie Centrum Świadczeń (Postępowanie w formie zapytania 
ofertowego nr GCŚ.DO.344.5.1.2020). 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Oświadczam, że nie posiadamy zaległości w opłacaniu podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz.U.2019.1170 ze zm.). 
 
 

 
 
 
 

…………………………………..……………………  ………………………………………………………… 
 miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego nr GCŚ.DO.344.5.1.2020 

Wzór oświadczenia - spełnienie warunków udziału w postepowaniu 
 

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

Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

Adres Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
 
 
Dotyczy postępowania na Doręczanie środków pieniężnych za pośrednictwem przekazu pocztowego 
lub pieniężnego nadawanego w postaci elektronicznej, osobom uprawnionym do otrzymania 
świadczeń realizowanych przez Gdańskie Centrum Świadczeń (Postępowanie w formie zapytania 
ofertowego nr GCŚ.DO.344.5.1.2020). 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
Oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie podlega wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału 
w postępowaniu, a dotyczące:  
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
2) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 

 
 

 
 

…………………………………..……………………  ………………………………………………………… 
 miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 
 


