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ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 Zamawiający  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16, 

reprezentowany przez Dyrektora, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego pn.: Dostawa bonów 

towarowych dla MOPR w Bytomiu 
 

została złożona 1 oferta: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Cena brutto 

w PLN 

dostępność placówek handlowych  

realizujących bony towarowe  

w granicach 

administracyjnych 

gminy Bytom  

o powierzchni 

sprzedaży  

powyżej 400 m2 

w granicach 

administracyjnych 

gminy Bytom  

o powierzchni 

sprzedaży  

do 400 m2 

zlokalizowanych 

na terenie 

województwa 

śląskiego 

OF-1 
Sodexo Benefits and Rewards  

Services Polska Sp. z o.o.  

ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa 
340.000,00  43 337 10.344 

 

Oferty oceniono według następujących kryteriów: 
 

Nr kryterium Kryteria oceny Znaczenie (waga) 
I Cena 20 % 

II 

Dostępność placówek handlowych realizujących bony towarowe  

w granicach administracyjnych gminy Bytom, w tym: 
 

60 % 
1) placówki handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m

2
  40 % 

2) placówki handlowe o powierzchni sprzedaży do 400 m
2
 20 % 

III 
Dostępność placówek handlowych realizujących bony towarowe  

zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego 
20 % 

 RAZEM 100 % 
 

Poniżej Zamawiający przedstawia punktację przyznaną złożonej ofercie (OF-1) w każdym kryterium oceny ofert  

oraz łączną punktację: 

I kryterium CENA:  20,00 pkt. 

II kryterium DOSTĘPNOŚĆ  (gmina Bytom):  

 podkryterium:  40,00 pkt. 

 podkryterium:  20,00 pkt.     RAZEM   II kryterium: 60,00 pkt. 

III kryterium DOSTĘPNOŚĆ (województwo śląskie):    20,00 pkt.  
 

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW PRZYZNANA OFERCIE OF- 1:    100,00 pkt. 
 

Za najkorzystniejszą ofertę na uznano ofertę OF- 1 złożoną przez Wykonawcę: 
 

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa 
 

UZASADNIENIE: 

Ww. Wykonawca nie podlegał wykluczeniu i złożył najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę niepodlegającą 

odrzuceniu, która na podstawie przyjętych do oceny ofert kryteriów, otrzymała najwyższą liczbę punktów. 

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi  

w cz. XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), tj.: według wzoru obliczenia punktów  

w I kryterium cena oraz zasad przyznawania punktów w II i III kryterium dotyczącym dostępności placówek 

handlowych realizujących bony towarowe odpowiednio: na terenie gminy Bytom oraz na terenie województwa 

śląskiego. 

Dziękujemy za udział w postępowaniu 

 

 

 
 


