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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie  z  art.  92  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 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 2017.

Część I  -  usługi  cateringowe na  imprezy organizowane w Ośrodku Przywodnym Rataje  ,  61-164
Poznań, os. Piastowskie 106 A,   do realizacji zamówienia wybrano Firmę   GASTROPOL Antoni Urbański,
os.  Stefana Batorego 11e/48, 60-687 Poznań.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy wybrano ofertę najkorzystniejszą w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.
Oferta otrzymała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert:
średnia cena pozycji jadłospisowej – 60,00 pkt
termin płatności – 40,00 pkt
Razem –  100,00 punktów. 

Na I część postępowania złożono 2 oferty:

Oferta złożona przez Firmę:   Grzemi s.c. 60-415 Poznań, ul.  Lutycka 34,  w świetle przyjętych kryteriów
oceny ofert  otrzymała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert:
średnia cena pozycji jadłospisowej –  28,93 pkt
termin płatności – 40,00 pkt
Razem –   68,93 punktów. 
 
część II – usługi cateringowe na imprezy organizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, 61-123
Poznań,  ul.  Gdańska 1,  do realizacji  zamówienia  wybrano  Firmę:   GASTROPOL Antoni  Urbański,  os.
Stefana Batorego 11e/48, 60-687 Poznań.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy wybrano ofertę najkorzystniejszą w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.  
Oferta otrzymała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert:
średnia cena pozycji jadłospisowej –  60,00 pkt
termin płatności – 40,00 pkt
Razem – 100,00 punktów. 

Na II część postępowania złożono 3 oferty:

Oferta złożona przez Firmę:   Grzemi s.c. 60-415 Poznań, ul.  Lutycka 34,  w świetle przyjętych kryteriów



oceny ofert  otrzymała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert:
średnia cena pozycji jadłospisowej –45,94 pkt
termin płatności – 40,00 pkt
Razem –  85,94 punktów.

 
Wykonawca MM Catering Joanna Piotrowicz, ul. Międzychodzka 5, 60-371 Poznań, został z postępowania
wykluczony  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 w/w ustawy- nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w
terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach
nie dostarczył informacji dotyczącej grupy kapitałowej. 

W ofercie znajduje się oświadczenie złożone przed terminem składania ofert, kiedy nie były jeszcze znane
firmy składające oferty w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający działając na podstawie art 26 ust 3 ww. ustawy,  wezwał Wykonawcę do  uzupełnienia w/w
dokumentów. W wyznaczonym terminie dokumenty nie zostały uzupełnione.
Zgodnie z art 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Ponadto zgodnie z art.  90 ust. 1  w/w ustawy, ponieważ cena oferty  jest niższa o więcej niż 30% od średniej
arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  w  danej  części  ofert,  Zamawiający  zwrócił  się  o  udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
W wyznaczonym terminie wyjaśnienia nie wpłynęły.

część  III  – obsługa  cateringowa imprezy  pod  nazwą  10  PKO  POZNAŃ  PÓŁMARATON i  18  PKO
POZNAŃ MARATON do realizacji zamówienia wybrano Firmę: GASTROPOL Antoni Urbański, os.  Stefana
Batorego 11e/48, 60-687 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. 

Na III część postępowania złożono 3 oferty:

Oferta  złożona przez Firmę:   Międzynarodowe Targi  Poznańskie  Sp.  Z  o.o.,  ul.  Głogowska 14,  60-734
Poznań , w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert  otrzymała następującą ilość punktów w poszczególnych
kryteriach oceny ofert:
cena  – 51,59 pkt
termin płatności – 40,00 pkt
Razem –  91,59  punktów.

Oferta złożona przez Firmę:   Grzemi s.c. 60-415 Poznań, ul. Lutycka 34 ,  w świetle przyjętych kryteriów
oceny ofert  otrzymała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert:
cena – 22,68 pkt
termin płatności – 40,00 pkt
Razem –  62,68 punktów
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część  IV  –  obsługa  cateringowa  imprezy  pod  nazwą  SPARTAKIADA  SENIORÓW,  do  realizacji
zamówienia wybrano Firmę  GASTROPOL Antoni Urbański, os.  Stefana Batorego 11e/48, 60-687 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 – 40,00pkt
Razem – 100 ,00 punktów.
 
Na IV część postępowania złożono 2 oferty:

Oferta złożona przez Firmę:   Grzemi s.c. 60-415 Poznań, ul. Lutycka 34 ,  w świetle przyjętych kryteriów
oceny ofert  otrzymała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert:
cena – 23,91 pkt
termin płatności – 40,00 pkt
Razem –  63,91 punktów

część  V  –  przygotowanie  i  wydawanie  herbaty  podczas  imprez  organizowanych  przez  Oddziały
POSiR, do realizacji  zamówienia  wybrano Firmę  GASTROPOL Antoni  Urbański,  os.   Stefana Batorego
11e/48, 60-687 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.

Na V część postępowania złożono 2 oferty:

Oferta złożona przez Firmę:   Grzemi s.c. 60-415 Poznań, ul. Lutycka 34 ,  w świetle przyjętych kryteriów
oceny ofert  otrzymała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert:
cena – 14,27 pkt
termin płatności – 40,00 pkt
Razem –  54,27 punktów

Umowy w sprawie wszystkich części  zamówienia  mogą zostać zawarte po upływie 5 dni od przesłania
niniejszej informacji.



                                                                                                               Dyrektor POSiR
Sporządziła: Elżbieta Różowicz                                                             Zbigniew Madoński
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