
   Gózd, dnia 26.11.2009 r. 
Zespół Ekonomiczno Administracyjny  
Szkół w Goździe, ul. Radomska 7, 26 – 634 Gózd 

 
Zp.341/13/12/ZEAS/2009 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNI ĘCIU 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „ Dostawa bonów 
towarowych/talonów dla pracowników szkół obsługiwanych przez ZEAS w Goździe  ”, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO a mniejszej od 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia   29 stycznia  
2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

 
Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie  przetargu nieograniczonego ( otwarcie ofert dnia 25.11.2009r .) na : „ Dostawę 

bonów towarowych/talonów dla pracowników szkół obsługiwanych przez ZEAS w Goździe  ” 

wybrana została oferta , która w kryterium „ liczba placówek handlowo – usługowych realizujących 

bony na terenie miasta Radom, termin realizacji bonów ( ważność bonów )” uzyskała łącznie najwyższą 

liczbę punktów i jest nią oferta złożona przez  firmę: 

       Sodexo PASS Polska Sp. z o.o. 

       ul. Kłobucka 25, 02 – 699 Warszawa 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco : 

Nr oferty Nazwa oferenta Liczba punktów 

 w kryterium 

liczba placówek handlowo – 

usługowych  realizujących bony 

na terenie miasta Radom 

Liczba punktów  

w kryterium 

termin realizacji bonów 
( ważność bonów ) 

Razem 

1. Sodexo PASS Polska Sp. z o.o. 

ul. Kłobucka 25, 

02 – 699 Warszawa 

80,00 20,00 100,00 

2. BONUS Systems Polska S.A. 
ul. Żupnicza 17 , 
03- 821 Warszawa 

11,82 20,00 31,82 

 

                                                                              Dyrektor  

                                                                         inż. Józef Drab 

 

 

Otrzymują: 
1.Sodexo PASS Polska Sp. z o.o. 
   ul. Kłobucka 25 , 02 – 699 Warszawa  
2.BONUS Systems Polska S. A. 
   ul. Żupnicza 17, 03 -821 Warszawa 
3.Na  stronie internetowej www.bip.gozd.pl   w dniu 26.11.2009 r. 
4. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.11.2009 r. 
5.a/a 
 


