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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  „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  dowiezienie

posiłków

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

część I - dla KPP Gryfice - nie złożono żadnej oferty;

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

część II - dla KPP Myślibórz - nie złożono żadnej oferty

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części II zamówienia wynosiła: 6921,00 zł.

część III – dla KPP Sławno - nie złożono żadnej oferty

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

część IV – dla KPP Wałcz- nie złożono żadnej oferty

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał łprzeznaczyć na sfinansowanie części IV zamówienia wynosiła: 5.190,00 zł.

część V - dla KMP Szczecin:

Nr

oferty

Wykonawca Cena w zł

brutto

Termin płatności faktur od dnia otrzymania

faktury przez Zamawiającego w dniach

1 ZUH Magdalena Michniewicz

ul. Bukowa 24

71-024 Szczecinie

tel. 607 269 942

mail: zuhmm@go2.pl

50.903,10 22

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części V zamówienia wynosi :  60.556,00 zł.
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część VI - dla KWP Szczecin:

Nr

oferty

Wykonawca Cena w zł

brutto

Termin płatności faktur od dnia otrzymania

faktury przez Zamawiającego w dniach

1 ZUH Magdalena Michniewicz

ul. Bukowa 24

71-024 Szczecinie

tel. 607 269 942

mail: zuhmm@go2.pl

10.918,65 22

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części VI zamówienia wynosi :  12.610,00 zł.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia wynosi: 96.811,00 zł.

wyk. w 1 egz.

wyk.A.G.
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