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Zawiadomienie 
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając  na  podstawie  art.  92  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r  –  Prawo
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2017r.,  poz.  1579  z  póź.  zm.)  informujemy,  że  po
dokonaniu badania i  oceny ofert  złożonych w postępowaniu i  udzielenie  zamówienia
publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na:  „obsługę  i
wydawanie dostarczonych posiłków przez firmę cateringową: śniadania, obiady, kolacje oraz
organizację  przerw  kawowych z  zaopatrzeniem  w  niezbędne  produkty  i  artykuły  dla
uczestników  projektu  pn.   ,,Czas  na  zawodowców"  dofinansowanego  ze  środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Dolnośląskiego  2014-2020  Oś  Priorytetowa  10  Edukacja,  Działanie  10.4
Dostosowanie systemów kształcenia i  szkolenia oraz z budżetu państwa do potrzeb rynku
pacy w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie.” wybrano
najkorzystniejszą ofertę:

UZASADNIENIE
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów, gdzie

70% stanowiła cena a 30% stanowiło udokumentowane doświadczenie i referencje.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez:
Nr
ofe
rty

Dane firmy,
oferta w

przetargu 

oferta
w

przeta
rgu

Cena netto Cena Brutto Kryterium
doświadczenie i

referencje

Kryterium cena

1 Handel
Gastronomia

, Catering
Jacek Zając

1 32 891,60 zł 40 456,67 zł 0 pkt 70 pkt

 Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Handel, Gastronomia, Catering Jacek Zając, ul. Kusocińskiego 2, 57-300 Kłodzko, NIP: 8850008914

Wybrana  oferta  spełnia  wymagania  Zamawiającego  określone  w  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i otrzymała największą liczbę punktów.
 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia  publicznego z  Wykonawcą w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art 94ust
1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Zawiadomienie to,  zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
tj. meilem.
Zamawiający wyznacza termin na podpisanie umowy w siedzibie Zamawiającego na
dzień: 10.01.2019r
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