
     
 

Znak: GCE.Waw.ZP.271.1.2013                                     Wawrzeńczyce, dnia 22.08.2013r. 

 

 

STRONA INTERNETOWA 

TABLICA OGŁOSZEŃ  

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 
 

 Zamawiający (Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach) informuje, że decyzją 

Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach podjętą po zapoznaniu się z 

wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 22.08.2013r. do realizacji zadania pod nazwą:  

„Usługa cateringowa – zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do 

samorządowego przedszkola w Gminnym Centrum Edukacji w 

Wawrzeńczycach"  
- wybrano:  
 

F.H.U. Tasak Stanisław Paluch 

32-120 Nowe Brzesko ul. Nękanowice 209 

 
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 7,40 

zł (słownie: siedem złotych 40/100) brutto /za jedno dzienne żywienie (śniadanie, obiad, 

podwieczorek) na 1 dziecko.  
 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

(t. j. - Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) /Pzp/ oraz zapisami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zadanie. Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a złożona oferta nie podlega 

odrzuceniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Według przyjętego w niniejszym 

postępowaniu kryterium oceny ofert/cena 100%, przy czym 1% odpowiada 1 pkt, oferta 

uzyskała 100 pkt. W zestawieniu porównawczym z pozostałymi ofertami złożonymi 

w postępowaniu uznana została za ofertę najkorzystniejszą.  
 

 

Informacje o wszystkich złożonych w postępowaniu ofertach: 

W postępowaniu przetargowym GCE.Waw.ZP.271.1.2013 złożono cztery (4) oferty: 
 
 

Oferta Nr 1: 

HUT-PUS Spółka Akcyjna 

Ul. Mrozowa 1, 30-969 Kraków 

Oferta kompletna, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu z postępowania. 

Liczba uzyskanych punktów wg przyjętego kryterium oceny: 93,67 pkt  

 

Oferta Nr 2: 

ROYAL TASTE  Mołek Karolina  

30-438 Kraków, ul. Borkowska 30 

Oferta kompletna, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu z postępowania. 

Liczba uzyskanych punktów wg przyjętego kryterium oceny: 98,67 pkt 



Oferta Nr 3: 

Firma Gastronomiczno-Handlowa „Tes” 

ul. Królewska 18/1, 30-045 Kraków  
Wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ponieważ nie 

wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

(w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp) oraz Wykonawca 

wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp, 

ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania 

wiedzy i doświadczenia.. 

Oferta odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp w związku 

z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

 

Oferta Nr 4: 

F.H.U. Tasak Stanisław Paluch  

32-120 Nowe Brzesko ul. Nękanowice 209 

Uzasadnienie: jak wyżej 

  

Termin zawarcia umowy: nie wcześniej niż: 28.08.2013r. 

 

 

Dziękujemy za udział w przetargu. 

 

Zwracamy się o odwrotne potwierdzenie otrzymania pisma fax-em. 

 
 

 
 


