
oznaczenie sprawy ZP.212.19.2019       

pieczęć zamawiającego

Organizacja  i  przeprowadzenie  usługi  cateringowej  podczas  imprez:  12  PKO   POZNAŃ  PÓŁMARATON  i  

 20 PKO POZNAŃ MARATON

1. Zamawiający

Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Poznańskie Ośrodki Sportu I Rekreacji

Adres:
ul. Spychalskiego 34 
61-553 Poznań
telefon 61 835 79 00            faks: 61 833 46 51
e-mail:  zp@posir.poznan.pl

2. Przedmiot zamówienia 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Organizacja  i  przeprowadzenie  usługi  cateringowej  podczas  imprez:  12  PKO   POZNAŃ

PÓŁMARATON i  20 PKO POZNAŃ MARATON

3. Otwarcie ofert

1. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na
sfinansowanie zamówienia, w wysokości  105 840,00  zł brutto

2. W postępowaniu:
(w przypadku oznaczenia pola nie wypełniać rubryk 9 –13, 17–19)

wpłynęły oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 05.03.2019 r. o godz. 11:15 
w:   Poznańskich Ośrodkach Sportu I Rekreacji adres: Poznań ( 61-553), u. Spychalskiego 34

4. Zestawienie ofert
Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty: 
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli
dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę i inne elementy oferty podlegające ocenie przy zastosowaniu kryteriów oceny
ofert  – w przypadku, gdy przedstawienie kryteriów oceny ofert  wiązałoby się z koniecznością przeniesienia do protokołu znacznej
części oferty lub z trudnościami technicznymi, można określić to kryterium oceny ofert poprzez podanie jedynie jego nazwy)

 
1. Lawendowy Dworek Mirosław Augustyniak, ul. Krochmalna 13c, 20-401 Lublin, cena  112 859,40 zł
brutto,  lokal w odległości 4 km, zatrudnienie 10 osób,

2. MAGILLO Marcin Klisiewicz , ul. Lipowskiego 28, 30-898 Kraków, cena 211 560,00 zł brutto,  lokal w
odległości  480 km, zatrudnienie 30 osób,

3. “Karczma w Miłosnej”,  Miłosna 6, 99-340 Krośniewice, cena 186 780,00 zł brutto,  lokal w odległości
150 km, zatrudnienie 5 osób,

4.  GASTROPOL Antoni  Urbański,  os.  Stefana Batorego 11e/48, 60-687 Poznań cena  135 280,20 zł
brutto,  lokal w odległości  15 km, zatrudnienie 8 osób,

                                                                                         

                                                                                                                                      p.o. DYREKTORA
                                                                                                                                      Łukasz Miadziołko

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz, ZP
tel. 61 835 79 06
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