
                                                                                                                      Poznań, dnia  23.02.2018 r.

ZP.212.09.2018                                                                
                                                                                        
                          INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie  z  art.  92  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) informuję, o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na:  Organizację  i
przeprowadzenie usług cateringowych podczas imprez organizowanych przez Oddziały POSiR w Poznaniu
w roku 2018.

Część  I  -  usługi  cateringowe  na  imprezy  organizowane  w  Ośrodku  Rataje,  61-164  Poznań,  os.
Piastowskie 106 A,  do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Firmę:  GASTROPOL Antoni
Urbański,  os.  Stefana  Batorego  11e/48,  60-687  Poznań,  w  świetle  przyjętych  kryteriów  oceny,  oferta
otrzymała następującą ilość punktów:

cena  –60,00 pkt
termin płatności – 40,00 pkt
Razem –  100,00 punktów.

Oferta złożona przez MUCHOS PATATOS Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 13/15, 61-732 Poznań, w świetle
przyjętych kryteriów oceny  otrzymała następującą ilość punktów:

cena –32,35 pkt
termin płatności – 40,00 pkt
Razem –  72,35 punktów.

Część II – usługi cateringowe na imprezy organizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, 61-
123 Poznań, ul.  Gdańska 1,  do realizacji  zamówienia wybrano ofertę złożoną przez  Firmę:   MUCHOS
PATATOS Sp. z o.o. ul. Nowowiejskiego 13/15, 61-732 Poznań, w poszczególnych kryteriach oceny, oferta
otrzymała następującą ilość punktów:

cena –60,00 pkt
termin płatności – 40,00 pkt
Razem –  100,00 punktów.

Oferta złożona przez:  GASTROPOL Antoni  Urbański,  os.  Stefana Batorego 11e/48,  60-687 Poznań,  w
poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą ilość punktów:

cena –53,12 pkt
termin płatności – 40,00 pkt
Razem –  93,12 punktów.



 
Część  III  – obsługa  cateringowa imprezy  pod  nazwą 11  PKO POZNAŃ PÓŁMARATON i  19  PKO
POZNAŃ MARATON  do realizacji  zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Firmę:  Lawendowy Dworek
Mirosław Augustyniak, ul. Krochmalna 13c, 20-401 Lublin,
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy wybrano ofertę najkorzystniejszą w świetle przyjętego kryterium. 
Oferta otrzymała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert:
cena –  60,00 pkt
termin płatności – 40,00  pkt
Razem – 100,00 punktów. 

Oferta złożona przez: GASTROPOL Antoni Urbański,  os.  Stefana Batorego 11e/48, 60-687 Poznań, w
poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą ilość punktów:

cena –  58,86 pkt
termin płatności – 40,00  pkt
Razem – 98,86 punktów. 

Oferta złożona przez: MAGILLO Marcin Kisielewicz, ul. Lipowskiego 28, 30-898 Kraków,, w poszczególnych
kryteriach oceny otrzymała następującą ilość punktów:

cena –  32,25 pkt
termin płatności – 40,00  pkt
Razem – 72,25 punktów. 

Część  IV  –  obsługa  cateringowa  imprezy  pod  nazwą  SPARTAKIADA  SENIORÓW,  do  realizacji
zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Firmę   MM Catering Joanna Piotrowicz, ul. Międzychodzka 5, 60-
371 Poznań.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy wybrano ofertę najkorzystniejszą w świetle przyjętego kryterium. 
Oferta otrzymała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert:
cena –  60,00 pkt
termin płatności – 40,00  pkt
Razem – 100,00 punktów. 

Oferta złożona przez: GASTROPOL Antoni Urbański,  os.  Stefana Batorego 11e/48, 60-687 Poznań, w
poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą ilość punktów:

cena –  58,18 pkt
termin płatności – 40,00  pkt
Razem – 98,18 punktów. 

Oferta złożona przez:  Lawendowy Dworek Mirosław Augustyniak,  ul.  Krochmalna 13c,  20-401 Lublin,  w
poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą ilość punktów:

cena –  35,64 pkt
termin płatności – 40,00  pkt
Razem – 75,64 punktów. 
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Oferta złożona przez MUCHOS PATATOS Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 13/15, 61-732 Poznań, w świetle
przyjętych kryteriów oceny otrzymała następującą ilość punktów:

cena –  33,61 pkt
termin płatności – 40,00  pkt
Razem – 73,61 punktów. 

Część  V  –  przygotowanie  i  wydawanie  herbaty  podczas  imprez  organizowanych  przez  Oddziały
POSiR, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Firmę  GASTROPOL Antoni Urbański, os.
Stefana  Batorego  11e/48,  60-687  Poznań,  w  świetle  przyjętych  kryteriów  oceny,  oferta  otrzymała
następującą ilość punktów:

cena –60,00 pkt
termin płatności – 40,00 pkt
Razem –  100,00 punktów.

Oferta złożona przez:  Lawendowy Dworek Mirosław Augustyniak,  ul.  Krochmalna 13c,  20-401 Lublin,  w
poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą ilość punktów:

cena –  14,41 pkt
termin płatności – 40,00  pkt
Razem – 54,41 punktów. 

Oferta  Wykonawcy  MM  Catering  Joanna  Piotrowicz,  ul.  Międzychodzka  5,  60-371  Poznań,  została
odrzucona  na podstawie art. 89 ust.. 1 pkt 6 w/w ustawy- zawiera błędy w obliczeniu ceny.
Wykonawca zastosował do obliczenia ceny 8% stawkę podatku VAT. W rozporządzeniu w sprawie stawek
VAT, 8% stawkę można zastosować dla usług związanych z wyżywieniem z wyłączeniem między innymi
napojów przy przygotowaniu których wykorzystywany jest napar kawy i herbaty. Zamawiający działając na
podstawie art.   87 ust. 1  zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie zastosowania obniżonej stawki podatku
Vat, złożone wyjaśnienia potwierdzają błąd w obliczeniu ceny.

Oferta Wykonawcy   MUCHOS PATATOS Sp.  z o.o.,  ul.  Nowowiejskiego 13/15,  61-732 Poznań,  została
odrzucona  na podstawie art. 89 ust.. 1 pkt 6 w/w ustawy- zawiera błędy w obliczeniu ceny.

Wykonawca zastosował do obliczenia ceny 8% stawkę podatku VAT. W rozporządzeniu w sprawie stawek
VAT, 8% stawkę można zastosować dla usług związanych z wyżywieniem z wyłączeniem między innymi
napojów przy przygotowaniu których wykorzystywany jest napar kawy i herbaty. Zamawiający działając na
podstawie art.   87 ust. 1  zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie zastosowania obniżonej stawki podatku
Vat, Wykonawca nie złożył wyjaśnień w tym zakresie.

                                                                                                         Dyrektor POSiR
                                                                                                     Zbigniew Madoński

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz
te. 61 835 79 06
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