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NO/4883/2012               16.11.2012 r.  

 

 
OGŁOSZENIE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r.  
Nr 113 poz. 759 z późn.zm.) Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych zawiadamia, że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa bonów-talonów towarowych do Instytutu Nawozów 
Sztucznych, zrealizowanym w trybie przetargu nieograniczonego, Nr sprawy INS/NO-57/2012,  
za najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 

 

„Chéque Déjeuner” Sp. z o.o. 

ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa 

 

Uzasadnienie wyboru: Wyłoniony Wykonawca spełnił wymogi określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz nie podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na mocy art. 
24 ustawy Pzp. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Cena 

przedstawiona przez Wykonawcę mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
zamówienia. Oferta Wykonawcy oceniana przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: cena 20% oraz 

łączna ilość punktów realizujących bony towarowe na terenie miejscowości – zgodnie z rozdziałem III SIWZ 
pkt. 4 – 80%, uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów.  

 

Podsumowanie wyboru: w postępowaniu złożono 2 oferty 

1. „Sodexo Motivation Solutions Polska” Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 

2.  „Chéque Déjeuner” Sp. z o.o., ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa 
 

Porównanie oceny złożonych ofert 

1. „Sodexo Motivation Solutions Polska” Sp. z o.o., – Ogółem 29,09 pkt. 
Cena – 20 pkt. 

Łączna ilość punktów realizujących bony towarowe na terenie miejscowości – 9,09 pkt. 

 
2. „Chéque Déjeuner” Sp. z o.o., – Ogółem 100 pkt. 

Cena – 20 pkt. 
Łączna ilość punktów realizujących bony towarowe na terenie miejscowości  – 80 pkt. 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4) Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może 
być zawarta w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
Środki ochrony prawnej: od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113,  poz. 759 z 

późn.zm.) dział VI „Środki ochrony prawnej”.  
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Adresaci. 
2. Strona internetowa INS. 
3. a/a. 
 

 
 

 

 


