Jelenia Góra, dnia 8 kwietnia 2014 r.
ROT-IV.272.1.5.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – dostawy
Dostawa bonów towarowych na Święta Wielkanocne 2014 r.
Numer ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 119620 - 2014;
data zamieszczenia: 08.04.2014 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 27.03.2014 r. pod numerem: 103734 - 2014.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie było zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. Jana
Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 6473103, faks 75 7526419
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa bonów towarowych
na Święta Wielkanocne 2014 r.
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla pracowników oraz emerytów,
uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę bonów towarowych o łącznej wartości: 16.480,00 zł,
w następujących nominałach:
1) nominał: 20 zł – ilość: 109 szt. (wartość: 2.180,00 zł);
2) nominał: 50 zł – ilość: 286 szt. (wartość: 14.300,00 zł);
3. Pod pojęciem bonów towarowych naleŜy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki
legitymacyjne na okaziciela, podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.).
4. Istotne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający wymaga, aby bony towarowe miały formę papierową;
2) realizacja bonów musi być moŜliwa w punktach handlowych i usługowych na terenie
województwa dolnośląskiego (w wykazie punktów nie naleŜy ujmować saloników
prasowych, straganów, stoisk oraz pawilonów na targowiskach);
3) termin waŜności bonów nie moŜe być krótszy niŜ do dnia 30.06.2014 r.;
4) zapłata za bony towarowe nastąpi przelewem w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia bonów
towarowych oraz faktury Vat/noty księgowo-obciąŜeniowej do siedziby Zamawiającego
przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra (parter, pokój nr 9);
5) Wykonawca pokrywa koszt dostawy bonów towarowych;
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6) Zamawiający wymaga, aby – w przypadku podziału wykazu punktów realizujących bony
na branŜe/kategorie – raz wykazany punkt handlowy/usługowy nie był powielany
w innym miejscu wykazu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.97.50-2 (Talony)
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
III.2) Informacje Administracyjne:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej –
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) Data udzielenia zamówienia: 08.04.2014 r.
IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 2
IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0
IV.4) Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o. o.
ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, województwo mazowieckie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16.767,20 zł
IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniŜszą i najwyŜszą ceną:
Cena wybranej oferty: 16.480,00 zł
Oferta z najniŜszą ceną: 16.480,00 zł
Oferta z najwyŜszą ceną: 16.480,00 zł
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