INFORMACJA O WYBORZE OFERT
Prokuratura Okręgowa w Elblągu, zgodnie z art.92 ust.1 informuje, Ŝe postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego III.G.215/05/09 na :

„SprzedaŜ i dostawa bonów towarowych dla pracowników Prokuratury
Okręgowej w Elblągu i podległych Prokuratur Rejonowych”.
przeprowadzone w trybie zapytania o cenę o wartości mniejszej od kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych zostało zakończone .

I.

Wybór najkorzystniejszej oferty :
a) Za najkorzystniejszą uznano ofertę złoŜoną przez :

Nr
oferty

2

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Sodexho Pass Polska Sp. z o.o.
Ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa

CENA

35 800,00 zł

b) Uzasadnienie wyboru:
W świetle kryteriów oceny ofert przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, tj. cena – 20%, okres waŜności bonów – 30%, ilość placówek sprzedaŜy – 50%,
ofertę nr 2 uznano za najkorzystniejszą.

c) ) Informacja o Wykonawcach uczestniczących w postępowaniu oraz streszczenie
porównania złoŜonych ofert zawierające punktację przyznaną Wykonawcom w
kryterium oceny ofert i łączną punktację:
TABELA w załączeniu
•

Oferty odrzucone:
Nie odrzucono Ŝadnego Wykonawcy.

•

Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
Nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Prokuratura Okręgowa w Elblągu, zgodnie z art.92 ust.1 informuje, Ŝe
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego III.G.215/5/09 na :

„SprzedaŜ i dostawa bonów towarowych dla pracowników Prokuratury
Okręgowej w Elblągu i podległych Prokuratur Rejonowych”.
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo zamówień publicznych zostało zakończone .
I.

Wybór najkorzystniejszej oferty :
a) Za najkorzystniejszą uznano ofertę złoŜoną przez :

SODEXHO Pass Polska Sp. Z o.o.
Ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa
b) Cena oferty ( z VAT ) wynosi :

35 800,00 zł

c) Uzasadnienie wyboru:
W świetle kryteriów oceny ofert przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
tj. cena – 20%, okres waŜności bonów – 30%, ilość placówek sprzedaŜy – 50%,
ofertę nr 2 uznano za najkorzystniejszą.
d) Informacja o Wykonawcach uczestniczących w postępowaniu oraz streszczenie porównania
złoŜonych ofert zawierające punktację przyznaną Wykonawcom w kaŜdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację:
Liczba pkt w kryterium :
Nr
oferty

1

2

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1.cena
2.okres waŜności bonów
3.ilość placówek sprzedaŜy

Łączna
punktacja

BONUS Systems Polska S.A.
Ul. śupnicza 17
03-821 Warszawa

1. 60,00
2 60,00
3. 43,77

163,77

Sodexho Pass Polska Sp. z o.o.
Ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa

1. 60,00
2. 90,00
3. 150,00

300,00

