
Gdańsk, 21 czerwca 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ: 
Obsługa świadczeń pozapłacowych dla Pracowników DCT Gdańsk S.A. 

 
POSTĘPOWANIE NR 03/KO/2017/BFT 

 

 

 



 2 

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1.1 DCT GDAŃSK S.A. z siedzibą przy ul. Kontenerowej 7, 80-601 Gdańsk zaprasza do 

składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie „Otwartego konkursu ofert”. 

1.2 Przedmiotem postępowania jest obsługa miesięcznych świadczeń pozapłacowych 

Pracowników DCT Gdańsk S.A., wspieranie motywacji pracowniczej oraz inne 

czynności administracyjne w zakresie określonym w punkcie 2 niniejszych SIWZ. 

1.3 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

a) „DCT” lub „Zamawiający” – DCT GDAŃSK S.A. z siedzibą przy ul. Kontenerowej 

7, 80-601 Gdańsk „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez 

Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. 

b) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

c)  „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został w 

sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ. 

d) ”Dostawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na 

wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 

Zamówienia. 

1.4 Dane Zamawiającego: 

DCT GDAŃSK S.A. 

NIP: 204 000 01 83 

KRS: 0000031077  

Dokładny adres do korespondencji: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk 

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: fax: +48 58 737 63 50 

 

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: cezary.osipuk@dctgdansk.com 

Znak Postępowania: 03/KO/2017/BNF  

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym 

znakiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest obsługa miesięcznych świadczeń pozapłacowych dla 

Pracowników DCT Gdańsk S.A., wspieranie motywacji pracowniczej oraz inne czynności 

administracyjne w niżej wymienionym zakresie. 

 

Obsługa miesięcznych świadczeń pozapłacowych dla Pracowników DCT Gdańsk S.A 

powinna być realizowana za pośrednictwem kart przedpłaconych wydawanych pracownikom,  

z możliwością elastycznego konfigurowania zakresu karty na zlecenie DCT. 

Szczegółowy zakres wymagań i funkcjonalności, jakie powinien spełniać oferowany system 

przedstawiono w pkt 2.1 SIWZ. 

 

2.1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia 

2.1.1 Rozkład ilościowy świadczeń  

 

Rozkład ilościowy świadczeń pozapłacowych oferowanych pracownikom objętym 

programem Benefit przedstawia się następująco: 

-612 osób wg stanu na czerwiec 2016 

 -799 osób wg stanu na czerwiec 2017 

2.1.2 Rozkład wartościowy świadczeń 

Rozkład wartościowy świadczeń pomiędzy pracowników 

  

Budżet (zł) Ilość kart  

50 7 

100 112 

120 421 

150 6 

200 133 

250 66 

300 28 

350 11 

 

  

Średnia wysokość doładowań na kartę przedpłaconą wynosi 122 zł, podczas, gdy średni 

budżet pracownika wynosi 162 zł. Różnica wynika z faktu, że pracownicy z przyznanych 

punktów benefit opłacają inne świadczenia, takie jak np. karta MultiSport 
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2.1.3 Opis wymaganej funkcjonalności oferowanego programu 

 

 

1. Termin dostawy zamówień na kolejny miesiąc – do 5 dni roboczych od potwierdzenia 

raportu 

2. Termin zgłaszania zmian do Dostawcy na kolejny miesiąc – do końca miesiąca 

3. Forma przesyłania zgłaszanych zmian:  formularz xls przesyłany za pośrednictwem e-

mail 

4. Częstotliwość zgłaszanych zmian – w każdym miesiącu 

5. Brak opłat za dostawę zamówionych kart 

6. Ilość nośników do dyspozycji – osobne karty na różne usługi 

7. Opłata za wyrobienie nośnika/karty – wliczona w cenę 

8. Możliwość miesięcznej kumulacji niewykorzystanych środków na koncie 

9. Brak opłat za przeksięgowanie środków ze starego nośnika na nowy 

10. Możliwość przeksięgowania środków między kartami pracownika – bez dodatkowych opłat, z 

poziomu platformy, w dowolnym momencie w trakcie miesiąca 

11. Dostęp do platformy oferującej możliwość dokonywania zmian na karcie samodzielnie przez 

pracownika. Dostęp powinien być umożliwiony za równo z poziomu strony www jak i 

aplikacji mobilnej dla systemów Android i iOS  

12. Opłata za korzystanie z platformy oraz aplikacji mobilnej będzie pobierana wyłącznie za 

aktywnych użytkowników 

13. Bieżące obsługa DCT przy udziale dedykowanego opiekuna klienta. 

14. Informowanie o nowych ofertach i świadczeniach  minimum w formie raportu 

przesyłanego 1 raz w miesiącu. 

15. Otwartość na zgłaszanie nowych partnerów sugerowanych przez Zamawiającego 

16. Coroczne przeprowadzenie audytu preferencji pracowników Zamawiającego zakończone 

raportem 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

3.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: 

3.1.1 Prowadzą działalność gospodarczą i posiadają uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień; 

3.1.2 W terminie złożą ofertę w odpowiedzi na opublikowane na stronie 

internetowej zaproszenie do składania ofert, zgodnie z treścią SIWZ. 

3.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 

W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1 ocena spełnienia warunków 

szczegółowych nastąpi na podstawie następujących przedstawionych przez 
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Dostawcę dokumentów i oświadczeń: 

a)    aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do CEIDG,  

b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

 

4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

4.1 Dostawcy będą związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

5.1 Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty cenowej na formularzu 

cenowym będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszych SIWZ. 

5.2 Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego opisu sposobu 

wykonania usługi.  

5.3 Dostawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w 

SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 

dokumencie.  

5.4 Dostawca może zaproponować alternatywny sposób wykonywania usług 
wymienionych w pkt. 2 „Specyfikacja przedmiotu Zamówienia”. Dopuszcza się 
zaoferowanie wykonania usługi w oparciu o ilość zatrudnionych osób, narzędzia 
lub technologie inne niż przewidziane w pkt. 2 pod warunkiem zachowania tej 
samej funkcjonalności oraz oczekiwanych opcji. 

 

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  

6.1 Dostawca zobowiązany jest do przesłania oferty i wymaganych w SIWZ zaświadczeń 
najpóźniej do 07 lipca 2017 r. do godz. 11.00. 

6.2 Informacja odnośnie oceny nadesłanych w postępowaniu ofert zostanie przesłana do 

Dostawców w ciągu 21 dni od daty zakończenia postępowania.    
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7. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

Oferty zostaną ocenione wg poniższych kryteriów: 

Kryterium Formuła Waga 

Wysokość prowizji od 
wartości środków 
zasilających karty 

Punktacja będzie liczona w oparciu o wzór: 
(Prowizja najniższa / Prowizja oferowana)*100 pkt 

70% 

Ilość spełnionych kryteriów 

W SIWZ przedstawiono zakres funkcjonalny 
składający się z 16 funkcjonalności. Za spełnienie 
każdej 1 funkcjonalności oferta otrzyma 1 punkt.  

 
Punktacja będzie liczona w oparciu o wzór: 

(Ilość oferowanych funkcjonalności / 16 )*100 pkt 

30% 

Termin płatności Minimum 14 dni od daty dostarczenia faktury 
 

Suma: 100% 

 

Przy czym: 

7.1 Zaoferowana cena będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy  

7.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru dowolnej oferty jak i możliwości 

negocjowania zawartych w niej warunków.  

7.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań do SIWZ.  

7.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do SIWZ.  

7.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postepowania w dowolnym 

momencie bez wyboru jakiejkolwiek oferty i podania przyczyn. 

 

8. ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ USŁUGI 

8.1    Z Dostawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa dostawy. 

8.2    SIWZ będzie stanowić integralną część umowy. 
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Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy 

              Gdańsk data................................... 

      

......................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 
(Nazwa i adres Wykonawcy) 

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

                            e-mail  kontaktowy        nr telefonu           numer faxu  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W związku z ogłoszonym otwartym Konkursem ofert na „Obsługę świadczeń pozapłacowych dla Pracowników  

DCT Gdańsk S.A.” (Nr konkursu 03/KO/2017/BFT) przedstawiamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia 

określonego w pkt 2. SIWZ na niżej przedstawionych warunkach:  

 

Wysokość prowizji od wartości środków zasilających karty : …………….. % 

 
Ilość oferowanych funkcjonalności : ……… z 16 zgodnie z poniższym wykazem. 

 

L.p. Wymagana funkcjonalność Spełnia 

Nie 

spełnia 

1 
Termin dostawy zamówień na kolejny miesiąc – do 5 dni roboczych 

od potwierdzenia raportu     

2 
Termin zgłaszania zmian do Dostawcy na kolejny miesiąc – do końca 

miesiąca     

3 
 Forma przesyłania zgłaszanych zmian:  formularz xls przesyłany za 

pośrednictwem e-mail     

4 Częstotliwość zgłaszanych zmian – w każdym miesiącu     

5  Brak opłat za dostawę zamówionych kart     

6  Ilość nośników do dyspozycji – osobne karty na różne usługi     

7 Opłata za wyrobienie nośnika/karty – wliczona w cenę     

8  Możliwość miesięcznej kumulacji niewykorzystanych środków na koncie     

9  Brak opłat za przeksięgowanie środków ze starego nośnika na nowy     

10 

 Możliwość przeksięgowania środków między kartami pracownika – bez 

dodatkowych opłat, z poziomu platformy, w dowolnym momencie w trakcie 

miesiąca     

11 

 Dostęp do platformy oferującej możliwość dokonywania zmian na karcie 

samodzielnie przez pracownika. Dostęp powinien być umożliwiony za 

równo z poziomu strony www jak i aplikacji mobilnej dla systemów 

Android i iOS      

12 
 Opłata za korzystanie z platformy oraz aplikacji mobilnej będzie pobierana 

wyłącznie za aktywnych użytkowników     

13  Bieżące obsługa DCT przy udziale dedykowanego opiekuna klienta.     

14 
 Informowanie o nowych ofertach i świadczeniach  minimum w 

formie raportu przesyłanego 1 raz w miesiącu.     

15 
 Otwartość na zgłaszanie nowych partnerów sugerowanych przez 

Zamawiającego     

16 
 Coroczne przeprowadzenie audytu preferencji pracowników 

Zamawiającego zakończone raportem     
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Przedstawione wartości są wartościami całkowitymi za 1 miesiąc świadczonej usługi i będą obowiązywać przez 

cały okres trwania umowy. 

 

Oświadczam, że Dostawca, którego reprezentuję: 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym postępowaniem 

zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ. 

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ.  

 

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie 

z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ.  

 

4. Spełnia w złożonej do przetargu ofercie wszystkie wymagania przedstawione w SIWZ będącej częścią 

dokumentacji przetargowej.  

 

 

  ........................................        ............................................................................... 

                        ( data )                                               (podpis  i pieczęć Dostawcy/    

                     osoby uprawnionej 

  do reprezentowania Dostawcy) 


