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Nr sprawy A.I. 271-46/12                                                          Kraków, 19.11.2012 r. 
  

Dotyczy: Postępowania na dostawę bonów towarowych o łącznej wartości 114.800,00 zł, w 615 bonach o nominale 100 PLN i 

1066 bonach o nominale 50 PLN do zrealizowania w przynajmniej 150 placówkach handlowych na terenie 

miasta Krakowa  

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I. 271-46/12 

 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, uprzejmie informuję, że w 

przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz 

odpowiedzi przedstawiamy poniżej.  

Pytanie: 

W nawiązaniu do ogłoszenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bonów 

towarowych uprzejmie informuję czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na bony towarowe w 

formie kart elektronicznych, podlegających zwolnieniu z podatku dochodowego do 380 zł w roku 

podatkowym w przypadku finansowania z ZFŚS,  które można zrealizować we wszystkich punktach 

akceptujących karty płatnicze (obecnie to ponad 200 000 punktów w całym kraju). Karty te można 

wielokrotnie zasilać kwotami w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na przedpłacone karty elektroniczne to czy 

dopuszcza możliwość zmiany w dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania zapisów, dotyczących 

ilości i nominałów bonów aby dostosować jedną do specyfiki kart (każdy pracownik może otrzymać jedną 

kartę doładowaną na taką kwotę jaka mu przysługuje) przy założeniu, że ogólna kwota zamówienia pozostaje 

zgodna z SIWZ. Jeśli Zamawiający dopuszcza taką możliwość to proszę o podanie przybliżonej ilości 

potrzebnych bonów w formie kart  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę bonów w formie kart elektronicznych 

 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania zawiadomienia faksem 

na nr 012. 425-12-28 lub adres e- mail: p.wypyski@kcr.pl   

 

        Z poważaniem 

 
                                             Mgr Teresa Zalewińska – Cieślik 

     Dyrektor Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 

 

 


