
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie 

Jasna 2/4, 
00-013 Warszawa 

Warszawa, dn. 1 grudnia 2017 r. 

Adm-290/730/17 

INFORMACJA 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 ze zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, prowadząc postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa elektronicznych kart 

przed płaconych przeznaczonych dla sędziów i pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie" SPRAWA WSA-ZP-15/2017 - informuje, iż dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kryteria jakimi kierował się Zamawiający przy 

wyborze najkorzystniejszej oferty były: 

1) cena oferty - waga kryterium 60% [C], 

2) warunki wydania duplikatu karty-waga kryterium 15% [wd], 

3) możliwość sprawdzenia historii operacji na karcie oraz salda on line - waga kryterium 5% [s], 

4) możliwość zastrzeżenia karty i wnioskowania o duplikat karty - waga kryterium 5% [i], 

5) możliwość rejestracji karty, w dedykowanym do tego serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej - waga 

kryterium 10% [p], 

6) liczba wykazanych sieci w placówkach stacjonarnych w których zaoferowany będzie upust lub rabat -

waga kryterium 5% [u] 

Zamawiający zgodnie ze wskazaną formułą określoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonał 

następującej oceny punktowej złożonych ofert. 



SODEXO Benefits and 
Rewards Serwices 
Polska Sp. z o.o. 
ul. Kłobucka 25, 
02-699 Warszawa 

253 550,00 zł 60,00 15,00 5,00 5,00 10,00 5,00 100,00 i S 

EDENRED POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Rozbrat 44a 
00-419 Warszawa 

253 550,00 zł 60,00 7,5 5,00 5,00 10,00 2,37 89,87 

Oferta Nr 1 złożona przez: 

SODEXO Benefits and Rewards Serwices Polska Sp. z o.o. ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, z ceną oferty 

253 550,00 zł, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w 

specyfikacji kryteria wyboru. 

Zamawiający zgodnie z warunkami postępowania, zastosował procedurę odwróconą określoną w art. 24aa 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z dyspozycją art. 94 ust.l pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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