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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 10 grudnia 2019 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 25/2019     

D-ZP.26.25.2019   

 

OGŁOSZENIE 
 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę  kart  podarunkowych   

dla pracowników Teatru Narodowego na kwotę  459 900,00 PLN. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 5.12.2019 r., do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty: 
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WYKONAWCA 
CENA   

PLN                                  

LICZBA 

PLACÓWEK                                 

LICZBA                

UMÓW 

1 
Edenred Polska Sp. z o.o. 

ul. Rozbrat 44a 

00-419 Warszawa 

459 900,00 311 279 796 

2 

Sodexo Benefits                          

and Rewards Services 

Polska Sp. z o.o. 

ul. Kłobucka 25 

02-699 Warszawa 

459 900,00 131 002 836 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał wykonawcę  

Edenred Polska Sp. z o.o. (oferta nr 1) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących 

dokumentów: 

a) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – zgodnie z pkt. 7.1 a) SIWZ, 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 7.1 b) SIWZ, 

c) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z pkt. 7.2 c) SIWZ. 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty.  
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Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał wykonawcę  

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. (oferta nr 2) do uzupełnienia oferty  

i nadesłania brakującego dokumentu: oświadczenia o przynależności lub braku przynależności  

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie  

z pkt. 7.2 c) SIWZ. 

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wymagany dokument.  

 

Po przeanalizowaniu ofert Teatr wykluczył z postępowania oraz odrzucił ofertę nr 2  

– Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa  

– wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.: „Z postępowania 

o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków 

udziału w postępowaniu (…)” oraz odrzucenie oferty na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.: 

„Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.” 

Wykonawca nie uzupełnił wymaganego dokumentu. 

 

 

Oferta nr 1 jest ważna. Teatr ocenił ją zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:  

a) Cena        – 50 % 

b) Liczba placówek handlowo-usługowych na terenie  

woj. mazowieckiego, w których można realizować  

karty podarunkowe      – 25% 

c) Liczba podpisanych umów współpracy z placówkami  

handlowo-usługowymi udzielającymi rabatów i promocji  

na terenie województwa mazowieckiego    – 25% 

 

 

Oferta nr 1 jako jedyna ważna oferta otrzymała 100 pkt. Zamówienie na zakup i dostawę  

kart podarunkowych dla pracowników Teatru Narodowego na kwotę 459 900,00 PLN  

będzie realizowała firma Edenred Polska Sp. z o.o., ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa. 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisała: 

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


