Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkół w Goździe, ul. Radomska 7, 26 – 634 Gózd
Gózd, dnia 27.03.2009 r.

Zp.341/3/17/ZEAS/2009

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „ Dostawa bonów
towarowych/kuponów dla pracowników szkół obsługiwanych przez ZEAS w Goździe ”,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
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
W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych
ofert, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)
oraz pkt. 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający:
1) przedstawia poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w
przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację:
Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
BONUS Systems Polska S.A.
Numer oferty
ul. Żupnicza 17 , 03- 821 Warszawa
1
Liczba placówek handlowo-usługowych na terenie miasta Radom realizujących bony - 45
Termin realizacji bonów(ważności bonów) – 1088 miesięcy

Kryterium
oceny

Liczba
placówek
handlowo –
usługowych
na terenie
miasta
Radom
realizujących
bony
towarowe
Termin
realizacji
bonów
( ważność
bonów

)

Ocena
(liczba pkt)

Łączna
punktacja

Uzasadnienie

Liczba placówek = ilość punktów sprzedaży w ofercie rozpatrywanej
Największą ilość punktów sprzedaży spośród
złożonych ofert

13,19 pkt
Liczba placówek =

x 80% x 100 =

45 x 80% x 100 = 13,19 pkt
273
33,19 pkt

Termin ważności = okres ważności bonów w ofercie rozpatrywanej
Najdłuższy okres ważności bonów
spośród złożonych ofert

20,00 pkt

Termin ważności =

x 20% x 100 =

1088 x 20 % x 100 = 20,00 pkt
1088

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Sodexho Pass Polska Sp. z o.o.
Numer oferty
ul. Kłobucka 25 , 02-699 Warszawa
2
Liczba placówek handlowo-usługowych na terenie miasta Radom realizujących bony - 273
Termin realizacji bonów(ważności bonów) – do dnia 1083 miesięcy

Kryterium
oceny

Liczba
placówek
handlowo –
usługowych
na terenie
miasta
Radom
realizujących
bony
towarowe
Termin
realizacji
bonów
( ważność
bonów

Ocena
(liczba pkt)

Łączna
punktacja

Uzasadnienie

Liczba placówek = ilość punktów sprzedaży w ofercie rozpatrywanej
Największą ilość punktów sprzedaży spośród
złożonych ofert

80,00 pkt
Liczba placówek =

x 80% x 100 =

273 x 80% x 100 = 80,00 pkt
273
99,91 pkt

Termin ważności = okres ważności bonów w ofercie rozpatrywanej
Najdłuższy okres ważności bonów
spośród złożonych ofert

19,91 pkt

Termin ważności =

)

1083

x 20% x 100 =

x 20 % x 100 = 19,91 pkt

1088

2) informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w pkt.15 SIWZ
( liczba placówek handlowo-usługowych realizujących bony na terenie miasta Radom
– 80 % , termin realizacji bonów / ważność bonów/ - 20 % ) , wyboru najkorzystniejszej
oferty.
Jako najkorzystniejsza uznana została oferta złożona przez wykonawcę:

Sodexho Pass Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25 , 02-699 Warszawa
Liczba placówek handlowo-usługowych realizujących bony Termin realizacji bonów (ważności bonów ) – 1083 miesięcy

273

ponieważ - spośród nie podlegających odrzuceniu ofert - w toku oceny uzyskała najwyższą
ilość punktów – 99,91 pkt .

Dyrektor
inż.. Józef Drab

Otrzymują:
1.BONUS Systems Polska S. A.
ul. Żupnicza 17, 03 -821 Warszawa
2.Sodexho Pass Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25 , 02 – 699 Warszawa
3.Na stronie internetowej www.bip.gozd.pl w dniu 27.03.2009 r.
4. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.03.2009 r.
5.a/a

