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postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę bonów żywieniowych (kuponów profilaktycznych) na 
realizację posiłków profilaktycznych oraz zapewnienie realizacji tych bonów  
w punktach (placówkach gastronomicznych i handlowych dla pracowników 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. w okresie 18 miesięcy”. 

 
 
 

I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
 

Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, na podstawie  
art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.  
Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), niniejszym pismem informuje o wyborze oferty 
najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę bonów żywieniowych (kuponów 
profilaktycznych) na realizację posiłków profilaktycznych oraz zapewnienie realizacji tych 
bonów w punktach (placówkach gastronomicznych i handlowych dla pracowników 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. w okresie 18 miesięcy”.  

 

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:  

Konsorcjum firm: 

IMPEL CATERING „COMPANY” Sp. z o.o. Sp. komandytowa 
53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118; 

BONUS SYSTEMS POLSKA S.A. 
03-821 Warszawa, ul. Żupnicza 17 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą ocenę punktową w wyniku oceny 
ofert przeprowadzonej na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym została wybrana jako oferta 
najkorzystniejsza. 
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STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT  
 

Poz. 
   Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba punktów  
w kryterium 
oceny ofert:  

CENA – waga 
30% 
[pkt] 

Liczba punktów  
w kryterium oceny ofert:  

ŁĄCZNA ILOŚĆ 
PLACÓWEK 

GASTRONOMICZNYCH 
I HANDLOWYCH – 

waga 70% 
[pkt] 

RAZEM 
[pkt] 

1 1 

Konsorcjum firm: 

IMPEL CATERING „COMPANY” Sp. z 
o.o. Sp. komandytowa 

53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118; 

BONUS SYSTEMS POLSKA S.A. 
03-821 Warszawa, ul. Żupnicza 17 

28,09 70,00 98,09 

2 2 

ZPUH „PARTNER 2” 

Robert Śmierciak 

43-600 Jaworzno, ul. Szczakowska 
2F 

30,00 48,64 78,64 

 
 
 
 

II. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   
 

Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.), niniejszym pismem zawiadamia, o unieważnieniu postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Dostawę bonów żywieniowych (kuponów profilaktycznych) na realizację posiłków 
profilaktycznych oraz zapewnienie realizacji tych bonów w punktach (placówkach 
gastronomicznych i handlowych dla pracowników Południowego Koncernu Węglowego S.A.  
w okresie 18 miesięcy”,  

Uzasadnienie faktyczne: 

Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę brutto, jaką Zamawiający może przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 


