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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 12 grudnia 2022 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 18/2022     

D-ZP.26.18.2022  

 

OGŁOSZENIE 

 

Dotyczy: postępowania pn.: „Zakup i dostawa kart podarunkowych dla pracowników Teatru 

Narodowego w Warszawie na kwotę 478 900,00 PLN”, prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji – na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 9 grudnia 2022 r., do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty: 
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WYKONAWCA 

CENA                            

NETTO                            

PLN                             

CENA                    

BRUTTO                      

PLN               

Liczba                    

placówek 

handlowo                          

-usługowych 

Liczba 

podpisanych 

umów               

współpracy 

1 

Sodexo Benefits                          

and Rewards Services                            

Polska Sp. z o.o. 

ul. Rzymowskiego 53 

02-697 Warszawa 

478 900,00 478 900,00 155 596 szt. 4768 szt. 

2 

Edenred Polska Sp. z o.o. 

ul. Inflancka 4b 

00-189 Warszawa 

478 900,00 478 900,00 161 469 szt. 1757 szt. 

 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

1) Teatr najpierw dokonał oceny ofert niepodlegających odrzuceniu: 
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WYKONAWCA 
CENA   

PLN 

Punkty                             

za                         

kryterium     

cena 

LICZBA 

PLACÓWEK 

Punkty                             

za                         

kryterium 
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LICZBA                

UMÓW 

Punkty                             

za                         

kryterium 

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 

478 900,00 50 155 596 szt. 24,09 4768 szt. 25 99,09 

2 

Edenred Polska Sp. z o.o. 

ul. Inflancka 4b 

00-189 Warszawa 
478 900,00 50 161 469 szt. 25 1757 szt. 9,21 84,21 

 

 



  2 

2) Biorąc po uwagę powyższą ocenę oferty, w dniu 9.12.2022 r., na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy 

Pzp, Teatr wezwał Wykonawcę Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.,  

ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa (oferta nr 1) – do złożenia następujących podmiotowych 

środków dowodowych: 

a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa  

w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 ze zm.); Wzór oświadczenia stanowi Załącznik  

nr 3 do SWZ – zgodnie z pkt 8.2.1 a) SWZ, 

b) oświadczenia Wykonawcy (wypełniony Załącznik nr 4), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy 

Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia  

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz  

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z pkt 8.2.1 b) SWZ, 

c) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze 

wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – patrz pkt 7.3 SWZ – zgodnie z pkt 8.2.1 c) 

SWZ. 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 

   

Teatr na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp stwierdza, że w niniejszym  

postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Sodexo Benefits and Rewards Services 

Polska Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa (oferta nr 1). Wykonawca złożył 

wszystkie wymagane dokumenty, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść jego oferty 

odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia. 

 

Teatr ocenił ofertę nr 1 zgodnie z przyjętymi w SWZ kryteriami: najniższa 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 %. Oferta otrzymała 99,09 pkt. 

 

Zamówienie Teatru na „Zakup i dostawę  kart  podarunkowych dla pracowników Teatru 

Narodowego na kwotę  478 900,00 PLN” będzie realizowała firma Sodexo Benefits and Rewards 

Services Polska Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa. 

 

 

 

 

Podpisała: 

         

Marta Poluszczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. Przetargów Publicznych w TN 


