Warszawa, dnia 26 listopada 2010 r.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów podarunkowych
dla pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej, nr sprawy 82/ZP/10

 wybór oferty firmy:

Sodexo Pass Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa.
Uzasadnienie:
Oferta firmy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium liczby punktów
handlowych w obrębie administracyjnym Warszawy i uzyskała największą liczbę punktów –
cena: 168.600,00 zł brutto (słownie złotych: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset 00/100)
jako najkorzystniejszej, liczba punktów handlowych: 2429 (słownie: dwa tysiące czterysta
dwadzieścia dziewięć), liczba punktów w ocenie: 100.
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający
wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu kryterium
oceny ofert była cena: 30% oraz liczba punktów handlowych w obrębie administracyjnym
Warszawy: 70%.
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy, informuję, Ŝe Zamawiający moŜe zawrzeć
umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa
w art. 94 ust. 1 ustawy, z uwagi, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono
Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy – zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3) lit. a)
ustawy.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy, przedstawiam streszczenie oceny
i porównania złoŜonych ofert:
Nr
oferty

1

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena
30 %

Liczba pkt
w kryterium
Razem pkt
liczba pkt
handlowych 70 %

Dostawa bonów podarunkowych dla pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej
Sodexo Pass Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
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30

22,48

52,48

Bonus Systems Polska S.A.
2

ul. śupnicza 17, 03-821 Warszawa
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