
 
 

 

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-68/2010,  

za najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 

 

SUBIEKT Sp. z o.o., 24-100 Puławy, Piłsudskiego 21 

Uzasadnienie wyboru 

Wyłoniony Wykonawca spełnia warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Oferta Wykonawcy oceniana przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:  

cena 20%, łączna ilość punktów handlowych honorujących bony towarowe na terenie miejscowości  – 

zgodnie z sekcją III SIWZ pkt. 4 - 40%; łączna ilość punktów usługowych honorujących bony towarowe na 

terenie miejscowości – zgodnie z sekcją III SIWZ pkt. 4 – 40%, uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów. 

Treść oferty jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu. Cena przedstawiona 

przez Wykonawcę mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.  

 

Podsumowanie wyboru 

W postępowaniu złożono 2 oferty: 

1. SUBIEKT Sp. z o.o., 24-100 Puławy, Piłsudskiego 21 

2. SODEXO PASS Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 

Porównanie oceny złożonych ofert  

1. SUBIEKT Sp. z o.o. – Ogółem 100 pkt. 
Cena – 20 pkt. 

Łączna ilość punktów handlowych honorujących bony towarowe na terenie miejscowości  – 40 pkt. 

Łączna ilość punktów usługowych honorujących bony towarowe na terenie miejscowości  – 40 pkt. 

 

2. SODEXO PASS Polska Sp. z o.o. – Ogółem 51,45 pkt. 
Cena – 20 pkt. 

Łączna ilość punktów handlowych honorujących bony towarowe na terenie miejscowości  – 22,75 pkt. 

Łączna ilość punktów usługowych honorujących bony towarowe na terenie miejscowości  – 8,70 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 uczestnicy postępowania. 

 

Puławy, 19.11.2010  r. 

 

 


