
Szczecin dnia 08.05.2017r, 
ZZ-2380-48/17

informacja na stronę internetową/tablicę ogłoszeń

dotyczy: postępowania prowadzonego w procedurze zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej

dalej  „uPzp”  na  „Świadczenie  usługi  gastronomicznej  w  zakresie  całodziennego  wyżywienia

funkcjonariuszy  skierowanych  do  ochrony  porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego  na  terenie

Miasta Szczecina, podczas finału regat The Tall Ship's Races 2017”.

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

1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

Usługi Gastronomiczno-Handlowe „CORNER HOUSE” 

Olgierd Moskalewicz

ul. Pocztowa 8

70-360 Szczecin

e-mail: biuro@corner-house.pl

za cenę brutto 58 506,00 zł oraz 3 zestawy obiadowe dziennie do wyboru

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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

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

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

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):
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1 6 Usługi Gastronomiczno-
Handlowe „CORNER HOUSE” 
Olgierd Moskalewicz
ul. Pocztowa 8
70-360 Szczecin
e-mail: biuro@corner-house.pl

95,00 5 100,00

2 7 „Espańa” s.c. 
T. Prajs, A. Andrejczyk
ul. Grunwaldzka 35
74-120 Widuchowa
e-mail: espana2008@o2.pl

87,67 5 92,67

3 1 Gastro
Irena Dzwonnik
ul. Mieszka I 5/35
97-300 Piotrków Tryb.
e-mail: dzwonnik.bona@wp.pl

84,91 5 89,91

3 4 Magellan
Paweł Sawinda
ul. Willowa 8
71-650 Szczecin
e-mail: magellan73@wp.pl

84,91 5 89,91

5 3 Gama
Artur Modlibowski
ul. Druckiego-Lubeckiego 18/10
71-643 Szczecin
e-mail: sempre@onet.pl

75,90 5 80,90

6 5 PHU PRESTO
Grzegorz Sołoducha
ul. Poznańska 2
74-200 Pyrzyce
e-mail: presto-kubus@wp.pl

50,32 5 55,32

7 2 Catermed S.A.
ul. Ks. Siemaszki 15A
31-201 Kraków
e-mail:  
catermed@catermed.com.pl
fax: (12) 626 13 31 wew. 22

Oferta odrzucona

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 nie ustanawia

dynamicznego  systemu  zakupów,  ponieważ  przeprowadza  postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego.

Przepisy określone w art. 102 u stawy Pzp nie mają zastosowania.

wyk. w 1 egz.

wyk. M.M.


