
ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 

w Raciborzu 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę bonów towarowych w formie 

papierowej dla emerytów i rencistów  ŚLOSG, podlegających wymianie na artykuły 

spożywczo-przemysłowe i usługi. 

 

Rozdział I 

Dane zamawiającego 
 
Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu 
Województwo: śląskie 
adres: 47-400 Racibórz, ul. Dąbrowskiego 2 
NIP: 639-17-03-653, REGON: 273159157 
telefon: 32/ 414 41 47 
e-mail: zamowienia.slosg@strazgraniczna.pl 
 

Rozdział II 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla 

emerytów i rencistów ŚLOSG  podlegających wymianie na artykuły spożywczo-przemysłowe i 

usługi o łącznej wartości 39.600,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych  

00/100) w ilości i o nominałach zgodnej z poniższym zestawieniem: 

39 szt. po 100,00 zł  =   3.900,00 zł 

714 szt. po   50,00 zł  = 35.700,00 zł 

      39.600,00 zł 

Pod pojęciem przedmiotu zamówienia należy rozumieć emitowane i oferowane przez 

wykonawcę bony towarowe, tj. znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na 

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

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 z póź. zm.). 

Dostarczone bony muszą gwarantować możliwość ich realizacji na terenie województw:  
 śląskiego,   
 opolskiego, 
 małopolskiego. 

 

mailto:zamowienia.slosg@strazgraniczna.pl


Bony towarowe, o których mowa powyżej muszą być dostarczone do siedziby 

Zamawiającego na adres: 47-400 Racibórz, ul. Dąbrowskiego 2, pokój nr 321 w terminie do 5 

dni roboczych od daty podpisania umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego). 

Bony towarowe muszą być w formie papierowej z trwale umieszczonym terminem ważności 

na bonie. Termin realizacji (ważności) bonów – minimum do 30.06.2022 r. 

Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia 

(koszty dostawy, ewentualna prowizja itp.). 

 

Rozdział III 

Warunki płatności 

 
Zamawiający dokona zapłaty za dostarczone bony przelewem w terminie do 14 dni od daty 
potwierdzenia ich odbioru przez osobę upoważnioną, wyznaczoną przez Głównego 
Księgowego ŚLOSG i otrzymania prawidłowo wystawionej noty księgowo – obciążeniowej / 
faktury, na wskazane konto bankowe Wykonawcy. 
 

Rozdział III 

Termin i sposób składania ofert 

 
1. Oferta musi być czytelna i sporządzona w języku polskim. 
2. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze 

stanowiącym załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego. 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.11.2021 r. do godz. 13.00  
-  osobiście w siedzibie zamawiającego (kancelaria jawna), 
lub pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: 
zamowienia.slosg@strazgraniczna.pl 

 
 
Dodatkowych informacji udziela:  
Aurelia Socha, tel. 32/414 41 47, e-mail: aurelia.socha@strazgraniczna.pl 
 

Załączniki: 
1. Formularz oferty 
2. Wzór umowy 
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