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Z A W I A D O M I E N I E  o wyborze oferty 
 

dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie     
                 przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11   
                 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu   
                 nieograniczonego na: 

przygotowywanie i wydawanie  gor ących posiłków dla podopiecznych O środka 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 1.0 1.2016r. do 31.12.2017r. - 

nr sprawy: : 2/11/2015/OPS  

 

 
 

 
Na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, jako Zamawiający, informuje o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, którą złożyła: 

Restauracja Przy Kominku  

ul. Patriotów 45 

04-972 Warszawa 

Kazimierz Grotte- catering 

 

– łączna cena brutto wynosi 440 000 zł 
 
 

 
 



UZASADNIENIE   WYBORU   

 W post ępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na : 

„ Przygotowywanie i wydawanie  gor ących posiłków dla podopiecznych 
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 1.01.2016r. do 
31.12.2017r.” złożono tylko jedną ofertę. Oferta  jako najkorzystniejsza  otrzymała 
100 pkt.  
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, 
wybrany Wykonawca spełnił warunki zamówienia w zakresie podmiotowym  
i przedmiotowym, co zgodnie z definicją zawartą  w art. 2 pkt. 5 Pzp stanowi o tym, 
że jest to oferta najkorzystniejsza.  
Wykonawca, nie podlega wykluczeniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu, gdyż 
jej wartość nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
 
 
 
Na podstawie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż zgodnie  
z art. 94 ust. 2 pkt. 1 litera a ustawy Pzp, Zamawiający może zawrzeć umowę przed 
upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1, jeżeli w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożono 
tylko jedną ofertę. 
 

 
 

 

 

 

     

      Dyrektor O środka Pomocy Społecznej  

    Renata Staruch  

 

 


