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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:  funkcjonariuszy

skierowanych do wsparcia sezonu letniego i  � �funkcjonariuszy skierowanych w ramach
stażu  adaptacyjnego  do  jednostek  terenowych  woj.  zachodniopomorskiego  (KMP
Świnoujście, KPP Kołobrzeg)”

  Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

Część I – KMP Świnoujście 

1a) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty  dla  części I  (art. 92 ust. 1  pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

PPHU “KORAL” Spółka z o.o.
ul. Hutnicza 13
42-610 Miasteczko Śląskie

za cenę 160.825,50 zł brutto .

a) Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i spośród wszystkich ofert uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia

warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

b) Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp” Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieni na usługi społeczne. Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII ogłoszenia

2a) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty na część I, a także punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
oferty

Wykonawca
Ilość

pkt.wg
kryterium

ceny 

Ilość pkt.wg
kryterium
terminu

płatności faktur

Ilość  pkt.wg kryterium
osób zatrudnionych na

umowę o pracę w
pełnym wymiarze

czasu pracy

Suma
punktów wg

kryteriów

1 PPHU “KORAL” Spółka z o.o.
ul. Hutnicza 13
42-610 Miasteczko Śląskie
faks: 32 288 92 24
mail: koral@koral.biz.pl

70,00 20,00 10.00 100,00
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3 Firma Gastronomiczno-
Handlowa Jerzy Poturała

ul. Piłsuckiego 10
72-600 Świnoujście
tel. 91 322 48 64, 884 808 222
mail: gpoturala@gmail.com

65,60 20,00 10,00 95,60

Część II: KPP Kołobrzeg 

1b) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II (art. 92 ust. 1 pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

KASYNO NOWE
Jadwiga Murawska

ul. Drzymały 8
78-100 Kołobrzeg

za cenę 165.200,52 zł brutto.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i  spośród wszystkich ofert uzyskała

największą ilość  punktów w łącznej ich ocenie.  Wykonawca, który złożył tę  ofertę wykazał,  iż  spełnia

warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp” Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieni na usługi społeczne. Oferta została

najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII ogłoszenia

2b) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty na część II, a także punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
oferty

Wykonawca
Ilośc

pkt.wg
kryterium

ceny 

Ilośc pkt.wg
kryterium
terminu

płatności
faktur

Ilość  pkt.wg kryterium
osób zatrudnionych na

umowę o pracę w
pełnym wymiarze czasu

pracy

Suma
punktów wg

kryteriów

2 KASYNO NOWE
Jadwiga Murawska

ul. Drzymały 8
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 463 83, 789 288 327

70,00 20,00 10,00 100,00

3)  dopuszczeniu do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający

nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

4)  nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Zamawiający postanowił

nie  ustanawiać  dynamicznego  systemu  zakupów,  ponieważ  zgodnie  z  art.102  uPzp  dynamiczny  system

zakupów dotyczy wyłącznie postępowań dwuetapowych

wyk. w 1 egz. 
wyk. A.G.
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