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Zawiadomienie o wyborze naj korzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień
publicznych (tekst jednotity Dz. U. z7010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zamawiający -

Miejski ośrodek Pomocy Spotecznej w Gdańsku uprzejmie zawiadamia, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej niz wyrazona w ztotych równowartość kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na świadczenie ustug gastronomicznych dla
Dziennego Domu Pomocy przy ul. Wajdetoty 28a, Dziennego Domu Pomocy przy
ul. Sterniczej f, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wajdetoty f8a,
środowiskowego Domu Samopomocy przy ut. Nowiny 7, dla osób korzystających z systemu
pomocy spotecznej, dla uczestników imprez okolicznościowych oraz prowadzenie na bazie
kuchni treningu dta osób niepetnosprawnych zostata wybrana oferta nr 3 złoŻona przez
P.P.H.U. ,,SMAKPOL'' Rafat Siwko, ul. Związku Jaszczurczegoff,82.300 Etbtąg. Cena oferty
wynosi 329736,96 zt brutto w tym podatek VAT w wysokości 8 7o.

Uzasadnienie wvboru: Wykonawca spetnia wszystkie warunki udziatu w postępowaniu,
oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu oraz zawiera najkorzystniejszą cenę.

Nazwv (firmv) albo imiona i nazwiska, siedzibv albo mieisce zamieszkania i adresv
Wvkonawców. którzv ztożvli ofertv:

oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Turystyczne Dom Rybaka Artur Rozwadowski,
Stara Pastęka 9, ,|4.500 Braniewo;

oferta nr 2: P.P.H.U. ,,DUKAT'', ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański;
oferta nr 3: P.P.H.U. ,,SMAKPoL'' Rafat Siwko, u[. Związku Jaszczurczego z7, 82.300

Etbtąg;

Punktaci a przvznana ofertom :

Nr
oferty

Cena oferty brutto

PLN

Liczba punktów
w kryterium:

cena: 1OO%

Kolejność ofert
wg kryterium ceny

1. 371831,0Ą 88,68 ll w kolejności

7. 358676,64 odrzucona

3. 329736,96 100,00 I w kolejności
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lnrema

ul. Marynarki Potskiej 134a, 80-865 Gdańsk,
tet.: 58 520 70 00, fax: 58 520 70 01,
e-mail: dyrekcja@mops. gda.pt; www.mops. gda.pt
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