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POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

:szanowni Pafstwo,
W zwiqzku z zakoriczeniem postqpowania i dokonaniem wyboru najkorzy$tniejszej oferty w procedurze

prowadzonejna podstawie ustawy zdnia2g stycznia 2004 roku Prawo Zam6wigti Publicznych (t,j, Dz. U.z2QI7
r . poz. 15791 w trybie przetarg nieograniczony na:

dostawq kart podarunkowych lla pracownik6w SP ZOZ Siedlce

i nformu iemy, i 2 naj korzvstn iejsza ofertti zlo2yta firnra :

Jednoczejnie informujemy, 2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego mo2e by6 zawarta, z zastrze2eniem

art. 183 ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych, wterminie nie kr6tszym ni2 5 dni od dnia przestania niniejszego

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiajqcy moZe zawrzei umowq w sprawie zam6wienia publicznego prled uplywem terminu, o kt6rym

mowa powy2ej, je2eli zachodzq okoliczno6ci wymir-'nione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zam6wiefi Publicznych.

R$wnoczednie zawiadamiamy, i2 wylEcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zam6wied Publicznych

czynnoSci Zamawiajqcego podjAtej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia lub zaniechania czynno6ci, do

kt6rej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych przystuguje

odwotanie, z zaslrzezeniem art. 180 ust, 2 ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych. Odwotanie wnosi siq w
terminach i formie, okreSlonvch w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zam6wied Publicznych.

Sodexo Benefits anrd Rewards Services Polska Sip. z o.o.

ul. Kfobucka 25

02-699 Warszawa
za cenQ 250 300.00 zl

ilo6i punkt6w handlowych na terenie Siedlec realizujqca karty Wykonawcy - 2 190

ilo6i plac6wek handlowych, kt6re przy realizacji kart Wykonawcy, oferujq dodatkowe rabaty, promocje i

bonusy, na terenie nliasta Siedlce oraz w e-sklepach - 72

Uzasadnienie wvboru:
korzvstnieisza oferta

Streszczenie oceny i por6wnania zl ofert

Nr

tematu

Nazwa i adres

wykonawcy
(Nr oferty)

Ciena

llo6i punkt6w
handlowych na terenie

Siedlec realizujqca karty
Wykonawcy

ilo66 plac6wek handlowych,
ktfre przy realizacji kart

Wykonawcy, oferujq
dodatkowe rabaty, promocje i

bonusy, na terenie miasta

Siedlce oraz w e-sklepach

Razem

,l

Sodexo Benefits and

Rewards Services

Polska Sp. z o.o.

ul. Ktobucka 25

02-699 Warszawa
(r)

40,00 35,67 20,00 95,67

1

Edenred

ul. Przemyslowa 30

00-450 Warszawa

\2)

40,00 40,00 1,39 81,39

lf Strona SP ZOZ Siedlce, sPorz Robert Misiak


