
Ogłoszenie nr 510001240-N-2019 z dnia 04-01-2019 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego: Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 652170

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Krajowy numer identyfikacyjny 27374789400000, ul. ul. Francuska  78, 40507   Katowice, woj.
śląskie, państwo Polska, tel. 323 593 002, e-mail word@word.katowice.pl, faks 323 593 001.
Adres strony internetowej (url): www.word.katowice.pl
Adres profilu nabywcy: www.word.katowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NZP/BŻ/15/EG/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa bonów żywieniowych . Przez „bony żywieniowe” Zamawiający uznaje emitowane i oferowane przez
Wykonawcę znaki legitymacyjne podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz.U. z
2018 r. poz. 419) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca powinien mieć na względzie art. 15 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym utrudnianiem dostępu do rynku jest: 1) emitowanie oraz realizacja znaków legitymacyjnych
podlegających wymianie na towary lub usługi, oferowanych poniżej ich wartości nominalnej; 2) emitowanie oraz realizacja znaków
legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi o cenie przewyższającej wartość nominalną znaku. Wobec powyższego
Zamawiający nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu stosowania prowizji pobieranej przez Wykonawców z tytułu dostawy przedmiotu
zamówienia. 2.Przedmiotem zamówienia jest comiesięczna dostawa bonów żywieniowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
Katowicach, uprawniających do płacenia za posiłki i produkty spożywcze dostępne w punktach handlowych i gastronomicznych w
każdorazowo zamawianych ilościach i nominałach:203 kompletów x 12 miesięcy = 2.436 kpl. Każdy komplet o wartości 190 złotych. ŁĄCZNA
WARTOŚĆ BONÓW ŻYWIENIOWYCH: 462.840,00 zł, (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści zł 00/100).
3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert na bony żywieniowe tylko w wersji papierowej. 4.Bony żywieniowe winny być dostarczane do
Zamawiającego sukcesywnie, co miesiąc wg zamówienia - do 203 kompletów bonów po 190 zł każdy. 5.W przypadku bonów papierowych
każdy komplet o wartości 190 złotych w nominałach 2, 3, 5, 8 i 10 złotych, każdorazowo w zależności od zapotrzebowania 6. Zamawiający nie
jest zobowiązany do złożenia zamówienia w pełnym zakresie ilościowym, w danym miesiącu. Zmniejszenie ilości bonów nie może przekroczyć
50% całości miesięcznego zamówienia tj. 101,5 kompletów. 7. Bony winny być dostarczane do 10-ego każdego następnego miesiąca.
WYMAGANIA Miejscem dostawy bonów jest siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w dniach od poniedziałku do
piątku w godz. od 7.00 do 15.00. Wykonawca dostarczy bony żywieniowe własnym transportem na swój koszt. Wymagany okres ważności
bonów nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ich dostawy. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat z tytułu użytkowania bonów
przez użytkowników

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 30199770-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 462840.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 462840.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 462840.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 462840.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 462840.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sodexo Benefots and Rewards Services Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi.svc.pl@sodexo.com
Adres pocztowy: ul. Kłobucka 25
Kod pocztowy: 02-699
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 462840.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 462840.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 462840.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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