
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie 

Jasna 2/4 
00-013 Warszawa 

Warszawa, dn. 23 listopada 2017r. 

Adm-290/718/17 

INFORMACJA 
Z OTWARCIA OFERT PRZETARGOWYCH 

I. Informacja z otwarcia ofert. 

Na podstawie art. 86 ust. 5 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 

przedpłaconych przeznaczonych dla sędziów i pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie" SPRAWA WSA-ZP-15/2017, przekazuje niezwłocznie informacje uzyskane podczas otwarcia 

ofert. 

1) Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia i która wynosi - 253 550,00 zł. 

2) W wyznaczonym terminie tj. do dnia 22.11.2017r. do godz. l l0 0wpłynęły 2 oferty. 

3) Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono. 

4) Zapłata wynagrodzenia, zostanie zrealizowana zgodnie z § 3 wzoru umowy. 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty 

1 SODEXO Benefits and Rewards Serwices Polska Sp. z o.o. 
ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 253 550,00 zł 

2 EDENRED POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa 253 550,00 zł 

II. Informacja o oświadczeniu z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

- Zamawiający przypomina, iż zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Wykonawcy zobowiązani są w terminie 3 dni (tj. do 27.11.2017 r.) od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji z otwarcia ofert, do przekazania Zamawiającemu, oświadczenie o 

Strona 1 z 2 



przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16 

lutego 2017r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2017 poz. 229). 

- Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

- Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

- Oświadczenie musi być złożone Zamawiającemu w oryginale, zgodnie z § 14 ust. 1 w związku z § 5 pkt 

10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 
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