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Opolskie Centrum Rehabilitacji 

Wyzwolenia 11 

48-317 Korfantów 

  Korfantów dnia: 2010-12-06 

P O W I A D O M I E N I E 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Szanowni Państwo, 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w 

procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony na Dostawę  bonów towarowych informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę  

złożyła firma: 

Sodexo Pass Polska Sp. z o.o. ul. Kłobucka 25 02-699 Warszawa 

za cenę 95 393.20 zł 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrana oferta spełnia warunki określone w SIWZ i w prowadzonym postępowaniu została 

złożona jako jedyna ważna oferta. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Nr 

tem

atu 

Nazwa i adres wykonawcy 

(Nr oferty) 

Cena 

(koszt) 

Ilość punktów 

handlowych 
Razem 

1 

Sodexo Pass Polska Sp. z o.o. 

ul. Kłobucka 25  00-699 Warszawa 

(2) 

60   40 100 

 

 

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: 

Lp.: 

Nr oferty, nazwa 

i adres 

wykonawcy: 

Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1 

1 

EKO Sp. z o.o. 

Paprotna 3  

Art. 89. ust.1 pkt 3, Art. 89. ust.1 pkt 2 

Uzasadnienie :  

Zamawiający odrzucił ofertę firmy EKO Sp. z o.o.. na 
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51-114 Wrocław podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy - Pzp z powodu 

zaoferowania ceny oferty bonów poniżej ich wartości 

nominalnej. Stanowi to wypełnienie art. 15 ust. 1 pkt 1 oraz 

art. 15 ust. 4 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, który zabrania oferowania do sprzedaży bonów 

towarowych poniżej ich wartości nominalnej. Ponad to 

Zamawiający wymagał aby w ofercie znalazło się minimum 

50 punktów handlowych z terenu województwa opolskiego, 

Wykonawca w swojej ofercie wskazał tylko 42 punkty 

handlowe. 

 

 

Jednocześnie informujemy, że w związku z tym iż  zachodzą okoliczności wymienione w art. 

94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, umowa ,może zostać zawarta przed upływem 

terminów o których mowa w art. 94 ust.1 

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 

180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, 

określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 


