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Zawiadomienie  
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Nazwa zadania 

Świadczenie usług na rzecz Zamawiającego w zakresie: Przygotowywania, dostawy   

i podawania posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej  nr 118  

im. płk. pil. B. Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19  
wg CPV:  55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych 

                55524000-9  Usługi dostarczania posiłków do szkół  

Ogłoszenie o zamówieniu – 33797 - 2016                                            Data publikacji:     01-04-2016r. 

  

 Zamawiający  zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych, zwanej dalej „ustawą” (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164), zawiadamia, że w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod 

nazwą: 

     Świadczenie usług na rzecz Zamawiającego w zakresie: Przygotowywania, dostawy   

i podawania posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej  nr 118  im. płk. pil. B. 

Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19  ogłoszonego dnia 01.04.2016r.  sprawa nr 

PN/01/2016,  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:  

DGP CATERING PARTNER Sp. z o. o.   
 ul. Najświętszej Marii Panny 14, lok. 1  

    59-220 Legnica 
Uzasadnienie: Wykonawca niewykluczony z postępowania  złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. 

Wybrana  oferta jest najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru  zawarte w SIWZ. tj. cena 

A=70,00 p.+wydłużenie dodatkowo czasu pracy stołówki przy wydawania posiłków C=5 -p+liczba 

osób dodatkowo wyznaczonych do wydawania posiłków B=5-p+jakość - urozmaicenie jadłospisu 

D=20-p 

Oferta uzyskała razem  100,00 p-któw     

  

1.  Żaden Wykonawca  nie został wykluczony.  

2.  Wykonawcy odrzuceni: 

a) Oferta Wykonawcy GRAMAR Sp. 35-101 Rzeszów, ul. Stroniwska 115 jako nr 2 została 

odrzucona  na podstawie art.89 ust.1 p-kt 2 i Rozdz. 3 p-kt 1. SIWZ, gdzie był wymagany 

zestaw dekadowy- Obiad: Zupa + II danie + kompot+ deser.  W załączonym jadłospisie   

w daniach jarskich uwzględniono tylko dwie potrawy właściwe zamiast 6 wymaganych – jej  

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

b) Oferta Wykonawcy „TIM” Tomasz Tabaka, ul. Jastrzębia 26, 50-348 Wrocław jako nr 3 

została odrzucona  na podstawie art.89 ust.1 p-kt 2 i Rozdz. 3 p-kt 1. SIWZ, gdzie był 

wymagany zestaw dekadowy- Obiad: Zupa + II danie + kompot+deser. W załączonym 
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jadłospisie w daniach jarskich uwzględniono tylko dwie potrawy właściwe zamiast 6 

wymaganych, w zakresie dań półmięsnych  uwzględniono 5 zamiast 6 wymaganych, w 

zakresie wymaganych ilości surówek (po uwzględnieniu pytania) ilość ta winna obejmować 

24, natomiast jadłospis zawiera 23   – jej  treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia . 

c) Oferta Wykonawcy GASTRO Irena Dzwonnik, 97-300 Piotrków Tryb. ul. Mieszka I  5/35 

jako nr 4 została odrzucona  na podstawie art.89 ust.1 p-kt 2 i Rozdz. 3 p-kt 1. SIWZ, gdzie 

był wymagany zestaw dekadowy- Obiad: Zupa + II danie + kompot+ deser. W 

załączonym jadłospisie w daniach jarskich uwzględniono tylko trzy potrawy właściwe zamiast 

6 wymaganych ( jadłospisie podano również 7 dań- zamiast 6 wymaganych). W daniach 

półmięsnych  uwzględniono tylko pięć potraw zamiast wymaganych 6  – jej  treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 

3.  Zgodnie z art. 94 ust.1  pkt. 2  ustawy Pzp,  Zamawiający informuje, że umowa może zostać 

zawarta nie wcześniej niż dnia  16.05.2016r. 

 

Otrzymują : 

1. Wykonawcy wg rozdzielnika 

2. strona internetowa – pismo  http://sp118.pl 

3. tablica ogłoszeń  w siedzibie   

4. a/a 

 

 

 

 

 

 Zatwierdził: 

mgr  Barbara Rotte - Dyrektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do adresatów: 

na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.   poz. 2164) - Prawo 

zamówień publicznych, prosimy o przesłanie zwrotnej informacji potwierdzającej otrzymanie niniejszego pisma 

oraz potwierdzenia, że pismo otrzymaliście Państwo w sposób czytelny, umożliwiający zapoznanie się z jego 

treścią.    


