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Sępólno Krajeńskie 2014-05-23 
 

 
OPS.271.2.2014 
  
 

Do Wykonawców biorących udział 

w postępowaniu 

 
W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług cateringowych dla 

uczestników projektu „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!” informujemy, że przetarg wygrała firma Usługi 

Gastronomiczne i handel. Transport. Bożena Binkowska, ul. Szkolna 1, 89-400 Sępólno Krajeńskie , 

oferując cenę wykonanie zamówienia w wysokości 30.000,00 zł brutto. 

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia 

warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których 

mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. 

Streszczenie oceny ofert: 
Oferta Nr 1 

Usługi Gastronomiczne i handel. Transport., ul. Szkolna 1, 89-400 Sępólno Krajeńskie - cena oferty : 

30.000,00 zł brutto. 

Kryterium oceny ofert : cena 

30.000,00 

30.000,00 
x 100 pkt = 100,00 pkt 

Oferta Nr 2 

Restauracja, Kawiarnia, Noclegi „SŁONECZNA” Andrzej Piekut, ul. Baczyńskiego 4, 89-400 Sępólno 

Krajeńskie – cena oferty : 35.532,00 zł brutto. 

 Oferta wykluczona z postępowania 

Oferta Nr 3 

Usługi Cateringowe F.H.U. Bożena Chaberska, ul. Żeromskiego 14, 64-920 Piła – cena oferty : 42.150,00 zł 

brutto 

Kryterium oceny ofert : cena 

30.000,00 

42.150,00 
x 100 pkt = 71,17 pkt 
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Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 i art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 

ustawy. 

 
Jednocześnie prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości na adres e-mail 

ops@ops-sepolno.pl bądź na nr faxu  052 388 84 51,  zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz rozdziałem XVIII SIWZ. 

 
 
 
 

 

Ilość stron i data otrzymania korespondencji 

 ………………………………………………..……. 

Pieczątka oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej  

do odbioru korespondencji……………………… 

 ……………………………………………………… 

 


