
  
Katowice, dnia 17.11.2015 r.    

AT-RG-332-1/ZP/BŻ/14/EG/15    
DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Katowicach 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej   
 

1.W imieniu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, dziękując za udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 92 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2013 . Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiamy Państwa, 
że najkorzystniejszą ofertę na dostawę bonów żywieniowych złożył Wykonawca działający pod firmą:  

  
SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA  Sp. z o.o., 

 02-699 WARSZAWA 
ul. KŁOBUCKA 25 

za cenę brutto: 460.560,00 zł  (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100).  
 

Uzasadnienie 
Oferta  spełnia wszystkie wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Uzyskała ona najwyższą ilość punktów zgodnie z formułą oceny określoną w pkt. 13.2.1  i 13.2.2 
SIWZ. 
 
2.Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznana ofertom w każdym kryterium i łączną punktację zawiera 
poniższa tabela. 

 
Lp. Nazwa (firma) 

wykonawcy 
Siedziba i adres 
wykonawcy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 
cena  40% 

Kryterium  
Ilość punktów 
handlowych i 
gastronomicznych 
w woj. Śląskim 
60% 

RAZEM  
Ilość 
punktów 

1. SODEXO BENEFITS 
AND REWARDS 
SERVICES POLSKA  Sp. 
z o.o., 

02-699 Warszawa 
Ul. Kłobucka 25 

 
40,  

 
60,00 

 
100,00 

2. Cheque Déjeuner Sp. z 
o.o. 

01 -460 Warszawa 
Ul. Górczewska 124 

40 43,20 83,20 

 
3. Zgodnie z art.94 ust. 2 pkt. 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający podpisze umowę z 
wybranym Wykonawcą zamówienia  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 w przypadku trybu przetargu 
nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy . 
Zamawiający przesyła zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą faxu.  
W związku z powyższym umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 3 dni po wysłaniu 
zawiadomienia oferty najkorzystniejszej czyli nie wcześniej niż 23 listopada  2015r. 
  
Proszę o odesłanie faksem zwrotnym na nr 032/359 3008 potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma 
opatrzonego datą, pieczątką firmową i podpisem.  

         
Dyrektor 


