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MtEJSKI oŚR.oDEK PoMoCY SpoŁECZNEJ

w Gu,tŃsKU
PS.WKA.r .343-n0a)I0e

Gdańsk, dnia

www.mops.gda.pl

bli .12.2009 r.

Nazwv(fimy). siedzibv i Wvkonaw w. którz
ofer1a nr 1: PPHU ,,SMAKPOL'' Rafał Siwko.

Elbląg;
u\' Zwięku J aszczurczego 22, 82-300

oferta nr 2: ,,Disco - Bar'' Michał Dombrzalski, Przysiersk74,86-122 Bukowiec;
oferta nr 3: F. Dussmann sp. zo.o., ur. Kurpinskiego, oz-733 warszawa;
oferla nr 4: Stowarzyszenie Gdański Komitęt obyrvatelski, ul. Na Zaspę45,80-546 Gdańsk

Zawiadomienie o wyborze naj korz5,sf piej szej oferty

Na podstawie arl. 92 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. I'] " z 2007 r. Nr 223, poz, 1655 z poźn. zm.) zamawlaJący -Mieis;ki oŚrodek Ponrocy Społeczrrej w Gdańsku .,p.,";-i" zawiad'amia, ie w postępowaniu
prowadzonl)Ąn W tqfoie przetargu nieograniczonógo o wartości mniejszej niż wyrażonaw zŁotych równowar1ośc kwoty określonej w przJpisach wydanych na poclstawie art. 1I
ust. 8 ustawy na świadczenie ustug gastronomicznych dla Dziennego Domu Pomocy przy
ul. Wajdeloty 28A, Dziennego Domu Pomocy ptzy ul, Sterniczej 2, środowiskowego Domu
Samopomocy przy ul. wajdeloty 2ga, srodowiskowego Domu samopomocy przy
ul. Nowiny 7, d7a osób korzystających z systemu pomocy społecznej oraz prowadzęnię na
bazie kuchni treningu dla osób niepełnosprawnych, zostaŁa wybraia oferta nr 1 złoiona
przez PPHU ,,SMAKPOL'' Rafał Siwko, ul. Zwiry'ku laszczurczęgo 22, 82-300 Elbl4g.
Cena oferly wynosi 382989,60 złbrutto w tym podatek VAT w wysokóści z%.

Uzasaanienie wńoru Wykorrawca spełnia wszystkie warunki udziaŁuw postępowaniu, ofer1a Wykonawcy jest ważna, nie podlega odrzuceniu i spoŚród nie
odrz uconych o fęr1 zaw ięr a naj korzystni ej sz ą cenę.

80-865 Gdańsk, uI. Marynarki Polskiej 134a
Tel.: 058 / 520-70-00
Fax: 058/ 520-70-01
Tel. Dyr. : 058/ 520-70-31

E-m a i I : dy re kcj a@mo p s. gd a. p I
I nte rn et : htt p/www. m op s. g da. pl.
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Nr
oferty

Cena ofertv brutto PLN tr'icztla punktów
w kryteriurn
cena: 1007o

Kolejność ofert
wg kryferium wyboru

1 38298q,ó0 100,00 I w kolejnoŚci

2. 29688 r "20 odrzucona

J. 41254,q,24 q? Rl II w kolejności

AT" 428400"0i) odrzucona
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