Szczecin, dnia 12.06.2019 r.
ZZ-2380-62/19

Informacja na stronę internetową

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi dla zamówienia
publicznego prowadzonego na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na
„Świadczenie 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) Komendy Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie. Usługa obejmuje przygotowanie oraz dostarczenie posiłków”

Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:
1a) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty dla części IX – KMP Szczecin (art.
92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez Wykonawcę:
„ZUH“

Magdalena Michniewicz
ul. Bukowa 24
71-024 Szczecin
za cenę

51.219,00 zł brutto, przy 21-dniowym terminie płatności faktur od dnia ich otrzymania

i zatrudnieniu 1 osoby na umowę o pracę

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

1

Nr
oferty

1

Wykonawca

ZUH Magdalena
Michniewicz
ul. Bukowa 24
71-024 Szczecinie
tel. 607 269 942
mail: zuhmm@go2.pl

Liczba punktów
wg kryterium
cena

Liczba punktów
wg kryterium
terminu płatności
faktur

Liczba punktów
wg kryterium
zatrudnienia na
umowę o pracę

Łączna
liczba
punktów

70,00

20,00

10,00

100,00

1b) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty dla części X – KWP PID Szczecin
(art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez Wykonawcę:
„ZUH“

Magdalena Michniewicz
ul. Bukowa 24
71-024 Szczecin
za cenę

10.461,90 zł brutto, przy 21-dniowym terminie płatności faktur od dnia ich otrzymania

i zatrudnieniu 1 osoby na umowę o pracę

c) 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.

d) 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 ww.część, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):
Nr
oferty

1

Wykonawca

ZUH Magdalena
Michniewicz
ul. Bukowa 24
71-024 Szczecinie
tel. 607 269 942
mail: zuhmm@go2.pl

Liczba punktów
wg kryterium
cena

Liczba punktów
wg kryterium
terminu płatności
faktur

Liczba punktów
wg kryterium
zatrudnienia na
umowę o pracę

Łączna
liczba
punktów

70,00

20,00

10,00

100,00

2

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.
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