DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, tel. 022 836-66-62, fax wew. 301
e-mail: sekretariat@dpsbudowlani.pl, www.dpsbudowlani.pl

Warszawa, dnia 8 stycznia 2021r.
DAG.341.3.5.2020

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Znak sprawy: DAG.341.3.5.2020
Nazwa i adres Zamawiającego
Przedmiot zamówienia
Tryb postępowania

Miasto Stołeczne Warszawa – Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”,
01-128 Warszawa, ul. Elekcyjna 6
Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie wraz z dzierżawą
pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia
Postępowanie na usługę społeczną

Numer części*
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano *

Super Buffet Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 80,
05-480 Karczew
Powyższy Wykonawca złożył ważną, najkorzystniejszą ofertę
Uzasadnienie wyboru oferty*
w postępowaniu
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację*
Liczba pkt w
kryterium kwalifikacje
Nr
Liczba pkt w
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
i doświadczenie osoby
ofer
kryterium cena
Razem
wykonawcy
nadzorującej
ty
(max. 85 pkt)
pracowników kuchni
(max. 15 pkt)
Super Buffet Sp. z o.o.,
1
85,00
15,00
100,00
ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew
Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniem pkt III ogłoszenia na usługę społeczną
dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.
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Zamawiający informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na usługę
społeczną pn.: „Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń
zespołu kuchennego i wyposażenia”, prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania
zamówień publicznych przez Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie przy
ul. Elekcyjnej 6 na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro
do 750 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 7/2019 Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej „Budowlani” w Warszawie z dnia 19.11.2019 r., odrzucił ofertę Konsorcjum firm:
CATERMED S.A. z siedzibą w Łodzi (91-204), ul. Traktorowa 126 lok. 201 i Jol-Mark
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Portowa 16G.
Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi
po dopełnieniu formalności opisanych w ogłoszeniu. O terminie podpisania umowy
Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem.
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