Znak sprawy: DKA.232.24/2017 – ZP

Poznań 14.12.2017 r.

ZAWIADOMIENIE
W SPRAWIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień
publicznych
(wartość przedmiotu zamówienia poniżej 750.000 euro)

na świadczenie usług żywieniowych w Ośrodkach
Edukacji Przyrodniczej:
- w Lądzie, gm. Lądek, pow. Słupca,
- w Chalinie 1a, gm. Sieraków, pow. Międzychód

I.

INFORMACJE OGÓLNE.

1. W terminie składania ofert, czyli do dnia 14.12.2017 r. do godziny 8.30 do Sekretariatu ZPKWW
w Poznaniu wpłynęły 2 oferty. Otwarcie ofert odbyło się 14.12.2017 r.. o godzinie 8.45.
2. Zamawiający uznał że złożone oferty nie podlegają odrzuceniu oraz że Wykonawcy składający
oferty nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
3. Zamawiający dopuścił składanie ofert w dwóch pakietach (oferty częściowe).
4. Na otwarciu ofert Zamawiający poinformował o wielkości środków finansowych, które zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. W otwarciu ofert nie uczestniczył żaden Wykonawca.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY
WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH
OFERT.
WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.
1. W postepowaniu oferty zostały złożone przez poniżej wymienionych wykonawców.


PHU Kulinaria Ewa Marcinkowska, ul. Lotnicza 10, 64 – 920 Piła, NIP 764 – 235
– 52 - 34 REGON 300 331 578,- oferta częściowa na OEP Chalin z ceną łączną z 3
posiłki 50 zł brutto



Usługi gastronomiczne „Małe co Nieco” Przemysław Waszak ul. Berdychów 20a,
62 – 410 Zagórów - oferta częściowa na OEP Ląd z ceną łączną z 3 posiłki 46 zł
brutto

2. W wyniku oceny ofert, dokonanej w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert Zamawiający jako
najkorzystniejsze uznał oferty poniżej wymienionych firm:


W zakresie pakietu nr 1 - PHU Kulinaria Ewa Marcinkowska, ul. Lotnicza 10, 64 –

920 Piła, NIP 764 – 235 – 52 - 34 REGON 300 331 578,- oferta częściowa na OEP
Chalin
z ceną łączną za 3 posiłki 50 zł brutto


W zakresie pakietu nr 2 –

Usługi gastronomiczne „Małe co Nieco” Przemysław

Waszak ul. Berdychów 20a, 62 – 410 Zagórów oferta częściowa na OEP Ląd z ceną
łączną za 3 posiłki 46 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Wybrani wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jako jedyni złożyli ofertę
(każdy w swoim pakiecie), którą uznano za ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia
kryterium przyjętego w przedmiotowym postępowaniu (cena brutto- z wagą 100%)
III. TERMIN PODPISANIA UMÓW.
1. Umowy na świadczenie usług żywieniowych zostaną podpisane po podjęciu uchwały
Sejmiku

Województwa

Wielkopolskiego

w

sprawie

budżetu

Województwa

Wielkopolskiego na 2018 r.. Orientacyjny termin – ostatni tydzień 2017 roku. O
konkretnym terminie zawarcia umowy (dniu podpisania) Zamawiający powiadomi
Wykonawców telefonicznie lub mailowo względnie odrębnym pismem.
2. O terminie podpisania umów, o których mowa w części III pkt 3.2 Opisu przedmiotu
zamówienia, Zamawiający również powiadomi Wykonawców telefonicznie lub mailowo
względnie odrębnym pismem.

