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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art.92 ust. 'l pkt'l ustawy z dnia 29 stycznia f004 r.- Prawo
zamówień pubticznych (tekst jednotity Dz. U. z f010 r. Nr 113, poz. 759) zamawiający -

Miejski ośrodek Pomocy Spotecznej w Gdańsku uprzejmie zawiadamia, Że

W postępowaniu prowadzonym W trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej
niz kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na

świadczenie ustug cateringowych w l i Il dniu konferencji organizowanej W ramach
mikroprojektu pt. ,,Mode[ motywowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia
aktywności spotecznej i zawodowej innowacyjny instrument pracy pracowników stuzb
spotecznych", zostata wybrana oferta nr 2 firmy,,HBJ" s. c., u[. Ortowicza 17/77,10-684
otsztyn. Cena oferty wynosi 5700,00 zt brutto, w tym podatek VAT w wysokości 7%.

Uzasadnienie wvboru: Wykonawca spetnia wszystkie warunki udziatu W postępowaniu,
oferta jest ważna i nie podtega odrzuceniu' a Wykonawca spośrod wszystkich ztożonych
ofert zaoferowat naj korzystniej szą cenę wykonani a przed miotu zamówi eni a.

Nazwv (firmv) atbo imiona i nazwiska, siedzibv albo mieisce zamieszkania i adresv
Wvkonawcow, ktorzv zlozvli oferty:

Oferta nr 1: BRESCO Consulting Sp. z o. o., u[. Robotnicza37,53-608 Wroctaw;
Oferta nr 2: ,,HBJ" s. c., ut. Ortowicza 17 /77, 10-684 Olsztyn;
Oferta nr 3: Hotel Fattom Tomasz Falkowski, u[. GrunwaLdzkaT, 84-f30 Rumia;
oferta nr4: OREGANO s. c., u[. Marynarki Potskiej 177, 80-958 Gdańsk;
oferta nr 5: Hotet Bartan, ut. Turystyczna 9A, 80-680 Gdańsk . Sobieszewo;
oferta nr ó: P.P.H. AGIS s. c., u[. Kwiatkowskiego 60, 81-1f7 Gdynia.

Punktacia przvznana ofertom:

Nr
oferty

Cena oferty brutto
PLN

Liczba punktów
w kryterium:

cena: 1OO%

Kolejnośc ofert
wg kryterium ceny

1 6326,00 90,1 0 || w kolejności

z. 5700,00 100,00 I w kolejności

3. 18792.50 30,33 V w kolejności
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4. 8072.08 70,61 ||| w kotejności

5. 10757,15 52,99 |V w kolejności

6. 12999.43 ?łozona po terminie
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