INFORMACJA
Z OTWARCIA OFERT
ZAMAWIAJĄCY:
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.,
ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
działając w oparciu o przepis art. 86 ust. 5 PZP, zamieszcza następujące informacje z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, którego
przedmiotem jest „dostawa kart podarunkowych dla pracowników Spółki Tramwaje Szczecińskie
Sp. z o.o. oraz ich dzieci” .
Sprawa nr 26/ZP/DZ/2020
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.11.2020 r., o godz. 12:30.
1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 454.850,00 zł.
2. W terminie do dnia 13.11.2020 r. do godz. 12:00 złożono 2 oferty.
3. Informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofercie oraz dotyczące liczby stacjonarnych placówek handlowych i usługowych udzielających rabatów
dołączonych do karty na terenie Miasta Szczecin:

Nr
oferty

Nazwa(firma)/
adres Wykonawcy

Cena oferty
(brutto w PLN)

1

Edenred Polska
Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie,
ul. Rozbrat 44a,
00-419 Warszawa

454.850,00 zł

2

Sodexo Benefits
and Rewards
Services Polska
Sp. z o.o.
z siedzibą
w Warszawie,
ul. Rzymowskiego
53, 02-697
Warszawa

454.850,00 zł

Termin
wykonania
zamówienia

Do 4 dni od
dnia zawarcia
umowy

Do 4 dni od
dnia zawarcia
umowy

Okres gwarancji/warunki płatności
zawarte w ofercie

liczba stacjonarnych
placówek
handlowych
i usługowych
udzielających
rabatów dołączonych
do karty na terenie
Miasta Szczecin

---------- /na warunki płatności
zawartych w ofercie: Zgodnie z § 4
ust. 4 umowy, zapłata za dostarczone
karty nastąpi w terminie 21 dni od dnia
otrzymania przez zamawiającego
noty – co zostało potwierdzone przez
wykonawcę w formularzu oferty
(pkt 6) jako oświadczenie złożone
przez wykonawcę, że w razie wybrania
jego oferty zobowiązuje się do
podpisania umowy na warunkach
zawartych we wzorze umowy
dołączonym do siwz oraz w miejscu
i terminie określonym przez
zamawiającego
-------------- /na warunki płatności
zawartych w ofercie: Zgodnie z § 4
ust. 4 umowy, zapłata za dostarczone
karty nastąpi w terminie 21 dni od dnia
otrzymania przez zamawiającego noty
– co zostało potwierdzone przez
wykonawcę w formularzu oferty
(pkt 6) jako oświadczenie złożone
przez wykonawcę, że w razie wybrania
jego oferty zobowiązuje się do
podpisania umowy na warunkach
zawartych we wzorze umowy
dołączonym do siwz oraz w miejscu
i terminie określonym przez
zamawiającego
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PREZES ZARZĄDU

Krystian Wawrzyniak
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