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……………………………………. 
          (Pieczęć Zamawiającego) 

 
 

Znak sprawy: P249.26.03.2013             Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. 
 
 
 

Sprawa:  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   

 

Uczestnicy postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) Przedszkole Specjalne nr 249  

w Warszawie przy ulicy Kobielskiej 5, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: „Sukcesywne przygotowywanie  

i  dostawa posiłków dla Przedszkola Specjalnego nr 249 w Warszawie – 2014 rok”„ 

informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu 

złożono 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających 

odrzuceniu. Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jedynym 

kryterium, jakim kierował się zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była 

określona cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną formułą 

określoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonał następującej oceny 

punktowej złożonych ofert.  

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty 

Liczba punktów 
w kryterium 

cena w ramach 
określonej 

części 
postępowania 

Uwagi 

1 

USŁUGI GASTRONOMICZNO-
TURYSTYCZNE 
Inż. Romana Woźnica 
ul. 1-go Maja 42b, 05-079 Okuniew 

68952,00 zł 95,38 -  

2 
S.T. Catering 
Al. Jerozolimskie 49 lok. 7A 
00-697 Warszawa 

65769,60 zł 100,00 
Oferta 

najkorzystniejsza  

3 

„Granatoil” Graniszewscy Sp. J. 
07-107 Czerwin ul. Przemysłowa 1 
Oddział Zagórze 3, 05-079 Okuniew 
 

70578,56 zł 93,18 -  
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Termin zawarcia umowy 

Zamawiający zgodnie z ustalonymi zasadami korespondencji, które zgodnie z wyborem 

zamawiającego zostały zawarte w SIWZ, w oparciu o dyspozycje art. 94 ust. 1 pkt 2,  

w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

jest uprawniony do zawarcia umowy po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę  

w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu wskazanego powyżej jeżeli nie 

odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               ............................................................................................ 

                                                                                                                (podpis i pieczątka imienna kierownika zamawiającego)  

 


