00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a
tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl

Warszawa, dn. 31.12.2015 r.
ZATWIERDZAM
Zbigniew Zieliński
Dyrektor
Działu Administracyjno-Gospodarczego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 44/15/5a) na „Usługi cateringu”.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907, z późn. zm.), zwaną dalej uPzp, Zamawiający przekazuje
informację o wyniku w postępowaniu na „Usługi cateringu”.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego do dnia 28 grudnia 2015 r. godz. 9:00 (tj. do terminu składania ofert określonego w
ogłoszeniu o zamówieniu, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego w dniu
15.12.2015 r.), złożono 4 oferty.
Zamawiający dokonał oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
dokonał oceny oferty zgodnie z kryteriami zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu:
1) Cena - waga 70% (70 pkt.),
2) Doświadczenie Wykonawcy - waga 30 % (30 pkt.)
Oferta Wykonawcy mogła uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR PT, POWER PT

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu oraz przyznana im
punktacja:

Nr
oferty

1.

2.

3.

4.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

SUN & MORE Sp. Z o.o.,
ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecin
e-mail: m.zawadzka@sunmore.pl
BOCIAN CATERING
Sebastian Brociek,
ul. E. Bocheńskiego „Dubańca” 3,
04-478 Warszawa
e-mail: biuro@bocian-catering.pl
Smaki Miasta Catering
Aleksandra Mroczkowska,
Al. Niepodległości 147,
02-555 Warszawa
e-mail: biuro@smaki-miasta.pl
Restauracja „AMFITRION”
Adam Lewandowski,
ul. Smoleńska 75/8, 03-528 Warszawa
e-mail: restauracja@amfitrion.pl

Punkty za
Punkty za
kryterium
Łączna
kryterium Doświadczeni liczba
cena brutto
e
zdobytych
- waga 70% Wykonawcy - punktów
waga 30%
38,87 pkt.

1,82 pkt.

40,69 pkt.

42,55 pkt.

9,65 pkt.

52,20 pkt.

20,90 pkt.

30,00 pkt.

50,90 pkt.

70,00 pkt.

29,34 pkt.

99,34 pkt.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Restauracja „AMFITRION” Adam Lewandowski,
ul. Smoleńska 75/8, 03-528 Warszawa
e-mail: restauracja@amfitrion.pl
Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w ogłoszeniu o zamówieniu
i spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożył jedyną i najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie
z kryteriami oceny ofert Cena - waga 70% (70 pkt.), Doświadczenie Wykonawcy - waga 30 %
(30 pkt.) ww. oferta otrzymała 99,34 punktów.

Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 uPzp
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 uPzp Zamawiający zawiadamia, iż nie odrzucono żadnej oferty oraz
nie wykluczono żadnego Wykonawcy, w związku z czym umowa w sprawie zamówienia
publicznego może zostać zawarta umowa z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt
a i pkt 3 ppkt a) uPzp po przekazaniu niniejszego zawiadomienia.

