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informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  na  usługi  społeczne  i  inne  szczególne  usługi  dla  zamówienia  publicznego
prowadzonego na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na: 
Świadczenia usługi  gastronomicznej w zakresie :
• Całodziennego  wyżywienia  osób  zatrzymanych  i  osadzonych  w  Pomieszczeniu  dla  Osób  Zatrzymanych

(PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oddział w Koszalinie;
• Usługi cateringowej zapewniającej wyżywienie funkcjonariuszy uczestniczących w szkoleniach, naradach

i odprawach służbowych na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47. Usłu-
ga obejmuje przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków wraz  z serwisem kawowym dla ok 80 osób, w zależ-
ności od potrzeb Zamawiającego. W wyjątkowych sytuacjach dowóz posiłków do miejsca wskazanego przez Za-
mawiającego na terenie miasta Szczecina;

• Usługi cateringowej zapewniającej wyżywienie funkcjonariuszy biorących udział w akcjach policyjnych, ma-
jących na celu ochronę porządku publicznego (mecze, imprezy masowe na terenie miasta Szczecina). Usługa obej-
muje przygotowanie, dostarczenie  i wydanie ciepłego posiłku lub suchego prowiantu dla ok 300 osób, w zależności
od   potrzeb Zamawiającego. Usługa obejmuje przygotowanie oraz dostarczenie posiłków

Na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert w zakresie:  

część I - dla KPP Drawsko Pom. - nie złożono żadnej oferty;

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części I zamówienia wynosiła: 5.767,00 zł.

część II - dla KPP Białogrard - nie złożono żadnej oferty

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części II zamówienia wynosiła: 4.902,00 zł.

część III – dla KPP Kamień Pom. - nie złożono żadnej oferty

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części III zamówienia wynosiła: 7.209,00 zł.

część IV – dla KPP Kołobrzeg - nie złożono żadnej oferty

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części IV zamówienia wynosiła:12.976,00 zł.

część V - dla KPP Police. - nie złożono żadnej oferty;

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części V zamówienia wynosiła: 5.767,00 zł.

część VI - dla KPP Pyrzyce - nie złożono żadnej oferty

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części VI zamówienia wynosiła: 6.344,00 zł.



część VII – dla KPP Sławno- nie złożono żadnej oferty

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części VII zamówienia wynosiła: 3.460,00 zł.

część VIII – dla KPP Stargard - nie złożono żadnej oferty

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części VIII zamówienia wynosiła:11.534,00 zł.

część IX - dla KPP Świdwin. - nie złożono żadnej oferty;

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części IX zamówienia wynosiła: 4.325,00 zł.

część X - dla KPP Szczecinek - nie złożono żadnej oferty

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części II zamówienia wynosiła: 5.767,00 zł.

część XI –  dla KMP Koszalin - nie złożono żadnej oferty

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części XI zamówienia wynosiła: 24.511,00 zł.

część XII – dla KWP Szczecin (PID) oddział w Koszalinie - nie złożono żadnej oferty

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części XII zamówienia wynosiła:10.093,00 zł.

część XIII - dla KWP Szczecin:

Nr

oferty

Wykonawca Cena w zł brutto Termin płatności faktur od

dnia otrzymania faktury przez

Zamawiającego w dniach

Zatrudnienie przy

realizacji zadania jednej

lub więcej osób na

umowę o pracę

1 ZUH Magdalena 
Michniewicz
ul. Bukowa 24

71-024 Szczecinie

tel. 607 269 942

mail: zuhmm@go2.pl

113.688,00 14 4

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części XIII zamówienia wynosi :  113.688,00 zł.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia wynosi:216.343,00 zł.
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