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Lublin, dnia 24 grudnia 2018 r.  
MOPR.WS-OR-ZP.333-11.4.2018.1 
 
     

        Otrzymują 
        Uczestniczy postępowania 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n. „Dostawa talonów dla podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie” nr postępowania  
MOPR.WS-OR-ZP.333-11.4.2018/D 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia    
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 
zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez: 
 
Część nr 1 - Dostawa talonów dla podopiecznych w obszarze działania Filii nr 1, ul. Lubartowska  

6-8, 20-084 Lublin  
 

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

- Cena ofertowa brutto: 37 080,00 zł – 60 pkt 
- Ilość placówek sprzedaży położonych na terenie miasta Lublin – 967 placówek - 20 pkt 
- Termin ważności talonów – 30 miesięcy - 10 pkt 
- Termin dostawy talonów do Zamawiającego –  2 dni robocze - 8 pkt 

 
  Łącznie oferta uzyskała 98 pkt.   

 
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ), ponadto wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp,  
na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 19 Rozdziału I – IDW tj:  
- Cena ofertowa brutto: 60 % 
- Ilość placówek sprzedaży położonych na terenie miasta Lublin: 20 % 
- Termin ważności talonów: 10 % 
- Termin dostawy talonów do Zamawiającego: 10 % 
 
Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym 
postępowaniu w zakresie części 1. 
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Część nr 2 - Dostawa talonów dla podopiecznych w obszarze działania Filii nr 2, ul. Hutnicza 1a, 
20-218 Lublin –  

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

- Cena ofertowa brutto: 42 000,00 zł – 60 pkt 
- Ilość placówek sprzedaży położonych na terenie miasta Lublin – 967 placówek - 20 pkt 
- Termin ważności talonów – 30 miesięcy - 10 pkt 
- Termin dostawy talonów do Zamawiającego –  2 dni robocze - 8 pkt 

 
  Łącznie oferta uzyskała 98 pkt.   

 
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ), ponadto wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp,  
na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 19 Rozdziału I – IDW tj:  
- Cena ofertowa brutto: 60 % 
- Ilość placówek sprzedaży położonych na terenie miasta Lublin: 20 % 
- Termin ważności talonów: 10 % 
- Termin dostawy talonów do Zamawiającego: 10 % 
 
Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym 
postępowaniu w zakresie części 2. 

 

Część nr 3 - Dostawa talonów dla podopiecznych w obszarze działania Filii nr 3, ul. Mieszka I 4,  
20-610 Lublin 

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

- Cena ofertowa brutto: 48 000,00 zł – 60 pkt 
- Ilość placówek sprzedaży położonych na terenie miasta Lublin – 967 placówek - 20 pkt 
- Termin ważności talonów – 30 miesięcy - 10 pkt 
- Termin dostawy talonów do Zamawiającego –  2 dni robocze - 8 pkt 

 
  Łącznie oferta uzyskała 98 pkt.   

 
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ), ponadto wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp,  
na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 19 Rozdziału I – IDW tj:  
- Cena ofertowa brutto: 60 % 
- Ilość placówek sprzedaży położonych na terenie miasta Lublin: 20 % 
- Termin ważności talonów: 10 % 
- Termin dostawy talonów do Zamawiającego: 10 % 
 
Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym 
postępowaniu w zakresie części 3. 
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Część nr 4 - Dostawa talonów dla podopiecznych w obszarze działania Filii nr 4,  
al. Kompozytorów Polskich 8, 20-844 Lublin  

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

- Cena ofertowa brutto: 50 400,00 zł – 60 pkt 
- Ilość placówek sprzedaży położonych na terenie miasta Lublin – 967 placówek - 20 pkt 
- Termin ważności talonów – 30 miesięcy - 10 pkt 
- Termin dostawy talonów do Zamawiającego –  2 dni robocze - 8 pkt 

 
  Łącznie oferta uzyskała 98 pkt.   

 
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ), ponadto wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp,  
na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 19 Rozdziału I – IDW tj:  
- Cena ofertowa brutto: 60 % 
- Ilość placówek sprzedaży położonych na terenie miasta Lublin: 20 % 
- Termin ważności talonów: 10 % 
- Termin dostawy talonów do Zamawiającego: 10 % 
 
Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym 
postępowaniu w zakresie części 4. 

 

Część nr 5 - Dostawa talonów dla podopiecznych w obszarze działania Filii nr 5, ul. Nałkowskich 
114, 20-470 Lublin  

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

- Cena ofertowa brutto: 64 800,00 zł – 60 pkt 
- Ilość placówek sprzedaży położonych na terenie miasta Lublin – 967 placówek - 20 pkt 
- Termin ważności talonów – 30 miesięcy - 10 pkt 
- Termin dostawy talonów do Zamawiającego –  2 dni robocze - 8 pkt 

 
  Łącznie oferta uzyskała 98 pkt.   

 
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ), ponadto wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp,  
na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 19 Rozdziału I – IDW tj:  
- Cena ofertowa brutto: 60 % 
- Ilość placówek sprzedaży położonych na terenie miasta Lublin: 20 % 
- Termin ważności talonów: 10 % 
- Termin dostawy talonów do Zamawiającego: 10 % 
 
Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym 
postępowaniu w zakresie części 5. 
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Część nr 6 - Dostawa talonów dla podopiecznych Pionu Świadczeń Socjalnych, ul. Zemborzycka  

88-92 , 20-445 Lublin  
 

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

- Cena ofertowa brutto: 35 000,00 zł – 60 pkt 
- Ilość placówek sprzedaży położonych na terenie miasta Lublin – 967 placówek - 20 pkt 
- Termin ważności talonów – 30 miesięcy - 10 pkt 
- Termin dostawy talonów do Zamawiającego –  2 dni robocze - 8 pkt 

 
  Łącznie oferta uzyskała 98 pkt.   

 
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ), ponadto wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp,  
na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 19 Rozdziału I – IDW tj:  
- Cena ofertowa brutto: 60 % 
- Ilość placówek sprzedaży położonych na terenie miasta Lublin: 20 % 
- Termin ważności talonów: 10 % 
- Termin dostawy talonów do Zamawiającego:10 % 
 
Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym 
postępowaniu w zakresie części 6. 
 
Umowę na realizację przedmiotowego zadania z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 2 
pkt 1  litera a)  ustawy Pzp na wszystkie części zamówienia można zawrzeć niezwłocznie.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


