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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 10 grudnia 2020 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 15/2020     

D-ZP.26.15.2020   

OGŁOSZENIE 
 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę  kart  podarunkowych  

                dla pracowników Teatru Narodowego w Warszawie. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 09.12.2020 r., do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty: 
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CENA   

PLN                                  
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PLACÓWEK                                 

LICZBA                

UMÓW 

1 

Sodexo Benefits                          

and Rewards Services 

Polska Sp. z o.o. 

ul. Rzymowskiego 53 

02-697 Warszawa 

691 350,00 155 596 866 

2 
Edenred Polska Sp. z o.o. 

ul. Rozbrat 44a 

00-419 Warszawa 

691 350,00 
379 193 

   379 173 * 
1483 

 

* oczywista omyłka pisarska  

   poprawiona przez Zamawiającego  

   w trybie art. 87 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp. 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

1) Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwał Wykonawcę  

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. (oferta nr 1) 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. 8.2 c) SIWZ. 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagany dokument. 

 

2) Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwał Wykonawcę  

Edenred Polska Sp. z o.o. (oferta nr 2) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących 

dokumentów:   

a) 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. 
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b) Informacja o rabatach i promocjach – zgodnie z pkt. 7.3 e) SIWZ. 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty.  

 

Ponadto, na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr 

poinformowała Wykonawcę Edenred Polska Sp. z o.o. (oferta nr 2), że Zamawiający poprawił  

w Jego ofercie oczywistą omyłkę pisarską polegającą na tym, że na płytce dołączonej do oferty,  

na której zapisano „Wykaz placówek handlowo-usługowych na terenie województwa mazowieckiego, 

w których można realizować karty podarunkowe” widnieje liczba placówek: 379 173, natomiast  

w Oświadczeniu Wykonawcy (Załącznik nr 2 do SIWZ) wpisano liczbę placówek: 379 193.   

W ocenie Zamawiającego jest to oczywista omyłka pisarska i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie, Zamawiający poprawił w ofercie – w oświadczeniu – Załącznik nr 2  

do SIWZ, w punkcie nr 1. wpisał: liczbę placówek handlowo-usługowych na terenie województwa 

mazowieckiego, w których można realizować karty podarunkowe: 379 173. 

 

Oferty nr 1 i nr 2 są ważne. Teatr ocenił je zgodnie z przyjętymi  

w SIWZ kryteriami: cena – 50%, liczba placówek handlowo-usługowych na terenie  

woj. mazowieckiego, w których można realizować karty podarunkowe – 25% oraz liczba 

podpisanych umów współpracy z placówkami handlowo-usługowymi udzielającymi rabatów  

i promocji na terenie województwa mazowieckiego – 25%. 
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Punkty                             

za                         

kryterium     
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Punkty                             
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liczba 

placówek      

LICZBA                

UMÓW 

Punkty                             

za                         
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liczba 

umów      

Suma punktów              

za kryterium cena, 

liczba placówek, 

liczba umów                        

1 

Sodexo Benefits                          

and Rewards Services 

Polska Sp. z o.o. 

ul. Rzymowskiego 53 

02-697 Warszawa 

691 350,00 50 155 596 10,26 866 14,60 74,86 

2 

Edenred Polska Sp. z o.o. 

ul. Rozbrat 44a 

00-419 Warszawa 

691 350,00 50  379 173 25 1483 25 100 

 

Najkorzystniejszą ofertę na zakup i dostawę kart podarunkowych dla pracowników Teatru 

Narodowego w Warszawie złożyła firma Edenred Polska Sp. z o.o., ul. Rozbrat 44a, 00-419 

Warszawa. Oferta otrzymała 100 pkt.  

Zamówienie Teatru na zakup i dostawę kart podarunkowych dla pracowników Teatru 

Narodowego w Warszawie będzie realizowała firma Edenred Polska Sp. z o.o.. 

 

 

 

Podpisała: 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


