
 

 

Warszawa, dnia 2019-02-25 

 

………………17/2019………….. 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się notatka) 

 
 

Protokół z wyboru wykonawcy w trybie dokonania zakupu bez zastosowania 
przepisów o zamówieniach publicznych  

 
Nazwa zespołu ZSK II 
W dniach 14.02.2019 -25.02.2019 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

Zakupu i dostawy przedpłaconych elektronicznych kart podarunkowych zasilonych określoną kwotą II 
edycja. W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 14.02.2019 na stronie 

http://bip.ibe.edu.pl/  zapytania ofertowe  oraz w bazie konkurencyjności pod numerem 

1166977 zostały złożone następujące oferty: 
  

Lp. nazwa Wykonawcy/ dane 
kontaktowe 

cena oferty 
brutto 

ilość przyznanych 
pkt 

Data wpływu 
oferty 

1  Sodexo Benefits and 
Rewards Services Polska 
ul. Kłobucka 25 
02-699 Warszawa 

 
69 448,00 

 
70,00 

 
 

2019-02-20 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu. 
Oferta podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 
 
Cena 50 % 
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (50) otrzyma oferta zawierająca najniższą 
cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 
 
                 cena oferty najniżej skalkulowanej 
Liczba punktów oferty ocenianej =  ----------------------------------------------  x 50 pkt 
      cena oferty ocenianej 
 
Zamawiający informuje, że  jednostkowa wartość prowizji nie może być niższa niż  
1 zł brutto. 
 
 
Wydłużenie terminu ważności kart 20 % 
W kryterium „Wydłużenie terminu ważności kart” najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma 
oferta zawierająca najdłuższy termin ważności kart.  Komisja w tym kryterium przyzna punkty 
pozostałym Wykonawcom wg poniższej tabeli:  
 
Termin ważności kart Liczba punktów 
18 miesięcy 0 pkt 
24 miesiące 10 punktów 
36 miesięcy 20 punktów 
 
 
 
Bonusowa karta podarunkowa 30 % 
Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu bezpłatnie dodatkową przedpłaconą 
elektroniczną kartę podarunkową zasiloną dowolną kwotą. 
W kryterium „Bonusowa karta podarunkowa ” najwyższą liczbę punktów (30) otrzyma oferta 
zawierająca kartę podarunkową zasiloną najwyższą wartością kwotową, a każda następna 
odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

http://bip.ibe.edu.pl/


 

 

 
                           cena oferty ocenianej 
Liczba punktów oferty ocenianej =  ----------------------------------------------  x 30 pkt 
           cena oferty najwyżej ocenionej 
 
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:  
Sodexo Benefits and Rewards Services Polska – jedyna oferta z największa liczba 
zdobytych punktów 

 
 
 
 


