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Warszawa, dn. 12 sierpnia 2014r
INFORMAGA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Warszawie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo rekreacyjnych

dla sędziów, pracowników

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w

Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ich rodzin w postaci abonamentu
miesięcznego w wyznaczonych ośrodkach na terenie całego kraju, z którymi Wykonawca
ma podpisaną umowę współpracy" - ZNAK SPRAWY WSA-ZP-13/2014 - informuje, iż
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono 1
ofertę. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie z
treścią

specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia

kryteria, jakimi

kierował

się

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty były:
1) cena-waga kryterium 7 0 % - „ C "
2) liczba punktów partnerskich - waga kryterium 30 % - „H"
Zamawiający zgodnie ze wskazaną formułą określoną w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia dokonał następującej oceny punktowej złożonych ofert.

Liczba
wyliczonych pkt w
kryterium „C"

Ilość wskazanych
pkt partnerskich w
Warszawie
Liczba
wyliczonych pkt w
kryterium „H"

276 948,00 zł

469 [szt]

Cena oferty brutto
Numer
oferty

1.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa

P"
Razem
[Pkt.]

100,00 [pkt]
70,00 [pkt]

30,00 [pkt]

Uwagi

Najkorzystniejsza
oferta
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Lista wykonawców wykluczonych z postępowania oraz których oferty zostały odrzucone:
Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy ani nie odrzucił żadnej oferty przetargowej.

Na postawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny
ofert ustalono, iż oferta nr 1 złożona przez firmę BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna, ul.
Fredry 6, 00-097 Warszawa, 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 ustalonymi zasadami korespondencji, które zgodnie z
wyborem zamawiającego zostały zawarte w SIWZ, w oparciu o dyspozycje art. 94 ust.l pkt 2
w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jest
uprawniony do zawarcia umowy po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

(podpis i pieczątka imienna kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)
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