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Wykonawcy zainteresowani 
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 
TAURON Wydobycie S.A. w okresie 36 miesięcy”.  

 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
 

Zamawiający – TAURON Wydobycie 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 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), niniejszym pismem informuje o wyborze oferty 
najkorzystniejszej w postępowaniu 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 TAURON Wydobycie S.A. w okresie  
36 miesięcy”.  

   

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:  

Konsorcjum firm: 
IMPEL CATERING „COMPANY” Sp. z o.o. Sp. komandytowa (lider) 

53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118 
Z.P.U.H. PARTNER 2 Robert Śmierciak 

43-600 Jaworzno, ul. Szczakowska 2F 
 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca spełnia warunki udziału  
w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta  nie podlega 
odrzuceniu. W związku z powyższym została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 
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STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT 

 

   Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba punktów  
w kryterium oceny 

ofert:  
CENA – waga 80% 

[pkt] 

Liczba punktów  
w kryterium oceny 

ofert:  
ŁĄCZNA ILOŚĆ 

PLACÓWEK  
HANDLOWYCH  

– waga 20% 
[pkt] 

RAZEM 
[pkt] 

1 

Konsorcjum firm: 

Impel Catering „Company”  
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118 

Z.P.U.H. Partner 2  
Robert Śmierciak 

43-600 Jaworzno,  
ul. Szczakowska 2F 

 

80,00 20,00 100,00 

 
 

 

 

 


