Warszawa, 23 grudnia 2021 r.

DAG.341.3.4.2021.MJ

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje o wyborze
najkorzystniejszej oferty:
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Znak sprawy: DAG.341.3.4.2021 / nr ogłoszenia BZP UZP: 2021/BZP 00285432/01
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
Zamówienie dokonywane w trybie podstawowym na podstawie
art. 359 i nast. w związku z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

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

Uzasadnienie wyboru oferty*

Catermed Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126 lok. 201, 91-204 Łódź
powyższy Wykonawca uzyskał największą liczbę punków spośród złożonych (dwóch)
ofert na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach
zamówienia stosownie do art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
1. cena - 60%
2. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osoby nadzorującej pracowników kuchni
wyznaczonej do realizacji zamówienia – 40%
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w dokumentach zamówienia (pkt 19 SWZ). Zamawiający dokonał oceny
ofert oraz zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy
stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem (art. 239
ustawy Prawo zamówień publicznych).

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
Liczba pkt w
Nr
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
zawodowe i
kryterium cena
Razem
oferty
wykonawcy
doświadczenie
(60%)
osoby
nadzorującej
(40%)

1.
2.

Catermed Sp. z o.o., ul. traktorowa 126
lok. 201, 91-408 Łódź
Super Buffet Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej
80, 05-480 Karczew

60,00

40,00

100,00

55,42

40,00

95,42

