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VII.G. 211/03/11 
 
 

 
ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
ORAZ O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 

 
 

Niniejszym informuję, Ŝe w prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową  

w Zielonej Górze postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę bonów towarowych dla pracowników prokuratur 

okręgu zielonogórskiego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień  publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 

Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złoŜonej przez 

Wykonawcę: 

Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o. 

ul. Kłobucka 25 

02-699 Warszawa 

Oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku 

oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego, na podstawie kryteriów określonych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 

 
Całkowita cena netto  –  99.750,00 zł 

Całkowita cena brutto –  99.750,00 zł 

 

Termin waŜności bonów towarowych: 30.06.2013r. 

 

Ilość placówek handlowych i usługowych na terenie woj. lubuskiego: 1599, 

uzyskując łącznie 100 punktów, w kryteriach odnoszących się do przedmiotu 

niniejszego zamówienia publicznego, tj.: 

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium „cena”: 50, 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium „ilość punktów handlowych”: 40, 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium „termin waŜności”: 10. 

 

 

 

 



 

 

Jednoczesnie Zamawiający informuje, Ŝe w niniejszym postępowaniu złoŜono 

nastepujące oferty: 

 
1. 

 
Bonus Systems Polska S.A. 

ul. śupnicza 17 
03-821 Warszawa 

 
Całkowita cena netto  –  99.750,00 zł 
Całkowita cena brutto –  99.750,00 zł 
 
Termin waŜności bonów towarowych: 31.12.2099r. 
Ilość placówek handlowych i usługowych na terenie woj. lubuskiego: 279, 

uzyskując łącznie 66,98 punktów, w kryteriach odnoszących się do przedmiotu 

niniejszego zamówienia publicznego, tj.: 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium „cena”: 50, 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium „ilość punktów handlowych” : 6,98, 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium „termin waŜności”: 10. 

 
2. 

 
Edenred Polska Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 30 
00-450 Warszawa 

 
Całkowita cena netto  –  99.750,00 zł 
Całkowita cena brutto –  99.750,00 zł 
 
Termin waŜności bonów towarowych: 31.12.2012r. 
Ilość placówek handlowych i usługowych na terenie woj. lubuskiego: 171, 

uzyskując łącznie 64,28 punktów, w kryteriach odnoszących się do przedmiotu 

niniejszego zamówienia publicznego, tj. : 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium „cena”: 50, 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium „ilość punktów handlowych” : 4,28, 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium „termin waŜności”: 10. 

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, Ŝe na podstawie 89 ust.1 i 2 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych została odrzucona oferta nastepującego Wykonawcy: 

 

1. Schiever Polska Sp. z o.o. , ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań 

 

Wykonawca w złoŜonej ofercie wskazał upust w wysokości 1,5% od wartości 

zamówienia. Zachowanie Wykonawcy naleŜy uznać za czyn nieuczciwej konkurencji, 

poniewaŜ zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003, nr 153, poz. 1503 ze zm.) emisja oraz realizacja 

znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi, oferowanych 

poniŜej ich wartości nominalnej lub oferowanych po cenie przewyŜszającej wartość 

nominalną znaku uznane będzie za czyn nieuczciwej konkurencji. 



 Stosownie do zapisu w pkt 15.1 i pkt.16.6 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz w myśl art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych oferta taka musi zostać przez Zamawiającego  odrzucona. 

 

Zamawiający zawiadamia równieŜ, iŜ zgodnie z art.94 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień  publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. 

zm.) moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 07.12.2011r., 

w przypadku, gdy nie zostanie wniesione odwołanie. 

 

 

 Prokurator Okręgowy 
 

/-/ dr Alfred Staszak 

 
 
 


