t

tfitDff,Er"HY ntBLlezrdT

Samodzielny Publiczny Zal<lnd Opieki Zdrowotnej

Kilifiskiego 29
08-110 Siedlce

karty podarunkowe/l5812016

Pismo :

S

iedlce dnia: 201 6 -12-0 6

POWIADOMIENIE
o

wyborze najkorrystniejszej oferty

Szanowni Pafistwo,

W zwi4zku z zakonczeniem postgpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferly w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 slycznia 2004 roku Prawo Zamowieft
Publicznych (Dz. U. 22015 r. poa,2164 zp62n. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawg kart podarunkowych dla pracownik6w SP ZOZ Siedlce
informuj

em

y, i2 najkor zystn iej s z4 ofertg zto LryLa fi rma :

Edenred, ul. Przemyslowa 30,00-450 Warszawa
- za

cel;,Q

173 945.00 zl

- IloSi punkt6w handlowych na terenie Siedlec - 1492

- Ilo56 plac6wek handlowych, kt6re prry realizacji kart Wykonawcy, oferuj4 dodatkowe rabaty,
promocje i bonusy, na terenie miasta Siedlce otazw e-sklepach - 377
Uzas adnienie wyboru : naj korzystniej sza oferta

Streszczenie oceny i por6wnania zlozonych ofert

Nr
tematu

Nazwa i adres wykonawcy
Q.,lr oferty)

IloSi punkt6w
Cena

handlowych na
terenie Siedlec

IIoSi plac6wek
handlowych, kt6re przy
realizacji kart
Wykonawcy, oferuj4
dodatkowe rabaty,
promocje i bonusy, na
terenie miasta Siedlce

Razem

oraz w e-skleoach
Edenred

I

ul. Przemyslowa 30
00-450 Warszawa
(1)

40,00

37,00

40,00

40,00

20,00

97,00

Sodexo Benefits and
Rewards Services Polska

I

Sp. z o.o.

ul. Klobucka 25
02-699 Warszawa

(2\

Sprawq prowadzi

-

Anna Jastrzgbska
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W toku postgpowania odrzucone zostaly nastgpuj4ce oferfy:

Lp.:

Nr oferty,

na,Tw^

i adres

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

wvkonawcv:

0

Zamawiaj1cy wykluczyl z postgpowania:

Ln.:

Nazrva i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy

:

0

JednoczeSnie informujemy, 2e umowa

w

sprawie zam6wienia publicznego moLe by6 zawarta, z

zastrzeLeniem art. 183 ustawy Prawo Zam6wiei Publicznych, w

terminie nie kr6tszym niZ 5 dni od

dnia przeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkor4rstniejszej oferty.

Zamawiajqcy moie zawrzed umowq

w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem terminu, o

kt6rym mowa powyZej, jeheli zachodz1 okolicznoSci wymienione w art, 94 ust. 2 ustawy Prawo
Zam6wiefi Publicznych.

R6wnoczeSnie zawiadamiamy,

iz wyl4cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zam6wieh

Publicznych czynnoSci Zamawiaj4cego podjgtej
zaniechania czynnoSci,

w

postgpowaniu

o

udzielenie zam6wienia lub

do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowi4zany na podstawie ustawy

Zamowief Publicznych przysluguje odwolanie,

z

zastrzeieniem art, 180 ust.

Zam6wieh Publicznych, Odwolanie wnosi sig w terminach

i formie,

okreSlonych

2

Prawo

ustawy Prawo

w art. lB2 oraz art.

180 ust. 4 ustawy Prawo Zam6wiei Publicznych.
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