Wrocław, dnia 02.12.2015 r.
ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu
ul. Krajewskiego 1
51-690 Wrocław

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dotyczy: dostarczenie, przygotowanie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Zespołu
Szkół nr 9 we Wrocławiu ZS9/1/2015
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej uPzp, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym
postępowaniu:
1. uznano za najkorzystniejszą w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert
określonym w SIWZ ofertę Wykonawcy:
Horyzonty Smaku s.c. ul. Strzegomska 42 K/21 53-611 Wrocław
Podstawa prawna:
art. 91 ust. 1 uPzp
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść jego oferty odpowiada treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Wykonawca ten uzyskał najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w
SIWZ przez Zamawiającego. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu.
2. przyznano punktację w kryterium oceny ofert:
Oferowana cena – 80%
Liczba osób wyznaczonych do wydawania posiłków podczas przerw – 3%
Wydłużenie czasu pracy stołówki przy wydawania posiłków – 7 %
Jakość - 10%
Punktacja za kryteria:
Oferowana cena –80%
Firma (nazwa) lub nazwisko Liczba osób wyznaczonych do
Nr
wydawania posiłków podczas przerw
oraz
Punktacja łączna
– 3%
oferty
adres wykonawcy
Wydłużenie czasu pracy stołówki
przy wydawania posiłków –7 %
Jakość - 10%

1

2

DGP Catering Partner sp. z o.o.,
ul. Najświętszej Marii Panny 5e, --------------------------------59-220 Legnica
Cena oferty brutto: 80 pkt
Liczba osób do wydawania
posiłków: 0 pkt
Czas pracy stołówki: 0 pkt
Jakość: 2,5 pkt (Wykonawca użył
panierki do panierowania:
Horyzonty Smaku s.c.
- sezon jesienno – zimowy I dzień
ul. Strzegomska 42 K/21
pierwszy – filet drobiowy z płatkami
53-611 Wrocław
owsianymi
- sezon jesienno- zimowy II dzień
ósmy – piersi z kurczaka w
siemieniu lnianym
- sezon wiosenno-letni I dzień
pierwszy – kotlet drobiowy (z piersi
indyka) w ziołach

oferta odrzucona

82,5 pkt

Dyrektor Zespołu Szkół nr 9
we Wrocławiu

