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Wszyscy uczestnicy postępowania 
 

Nr sprawy ZP/16/2022 
 
Przedmiot postępowania: 
DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH KART PODARUNKOWYCH 

do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, działając na podstawie 

art. 253 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 
2022 r., poz.1710 ze zm.) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie 

podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy Pzp na dostawę elektronicznych 

kart podarunkowych za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez n/wym. Wykonawcę: 
 

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

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 53 

Uzasadnienie wyboru –– jest to oferta, która spełnia wszystkie wymogi ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia a także uzyskała 
najkorzystniejszy bilans punktowy w ramach kryteriów szczegółowo określonych w SWZ. 
 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

 
 

Nr 

oferty 
Wykonawca 

Ilość punktów 
przyznanych 

w ramach  kryterium 
„Możliwość zastrzeżenia 

karty 24 godz./dobę przez 
7 dni w tygodniu 

Ilość punktów przyznanych 
w ramach  kryterium 

„Ilość punktów handlowych 
stacjonarnych i internetowych na 

terenie woj. mazowieckiego, z 
którymi  wykonawca ma podpisaną 
umowę na okoliczność udzielania 
użytkownikom karty promocji i 

zniżek” 

Łączna ilość 
przyznanych 

punktów 

1 
SODEXO BENEFITS AND REWARDS 

SERVICES POLSKA Sp. z o.o. 

02-679 Warszawa, ul. Rzymowskiego 53 

10,00 90,00 100,00 
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Informacja o terminie zawarcia umowy. 
 
Zgodnie z art. 308 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiera umowę w 
sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

W tej sytuacji termin zawarcia umowy ustala się na dzień 06.12.2022 roku. 
 
 
 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY 

Zamawiający informuje ponadto, że na podstawie art.226 ust.1 pkt. 5) ustawy – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.1710 ze zm.) podjęta została decyzja o odrzuceniu oferty 

złożonej przez n/wym. Wykonawcę:  

EDENRED POLSKA Sp. z o.o. 

00-189 Warszawa, ul. Inflancka 4b/budynek C 

 

Uzasadnienie: Jednym z kryteriów oceny ofert jakie Zamawiający określił w SWZ była  

 Ilość punktów handlowych stacjonarnych i internetowych na terenie woj. mazowieckiego, z 
którymi Wykonawca ma podpisaną umowę na okoliczność udzielania użytkownikom  karty 

promocji i zniżek. 

Wypełniając formularz ofertowy Wykonawca złożył oświadczenie, że na terenie województwa 

mazowieckiego ma podpisane umowy z 4 980 punktami. Do oferty załączono wykaz punktów 

handlowych, które miały potwierdzać wpisaną w formularzu ich ilość. 

W wyniku analizy załączonego wykazu stwierdzono, że wskazana w formularzu ofertowym ilość 

punktów handlowych nie ogranicza się  do woj. mazowieckiego, co było wymogiem Zamawiającego, 

lecz dotyczy obszaru całej Polski. 

Ponadto Zamawiający wymagał aby w formularzu ofertowym Wykonawca zadeklarował czy karty 

podarunkowe zostaną dostarczone wraz z dokumentami promocyjnymi czy bez takich dokumentów, 

jednakże w formularzu ofertowym Wykonawca nie zaznaczył żadnej z opcji przez co oferta nie 

zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego informacji. 

 

Tym samym Zamawiający stwierdził, iż oferta złożona przez firmę EDENRED POLSKA  

Sp. z o.o. jest niezgodna z warunkami zamówienia i podlega odrzuceniu.  

 

 

 

                                                                                   Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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