
Sobótka, dnia 25.08.2009

        

Zawiadomienie  o wyniku postępowania.

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej  poniŜej  206.000  euro  na  świadczenie  usługi:
„DoŜywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym
2009/2010 w Gminie Sobótka”

Informujemy, Ŝe do dnia 24 sierpnia 2009 roku do godziny 10,00  do Ośrodka Pomocy Społecznej   w
Sobótce  wpłynęły dwie waŜne oferty:

 Oferta nr 1.
      HAPPY HAVEN
      Grzegorz Kuliński                                            cena  brutto – 4,00
      ul. Świdnicka 20 A
      55-050  Sobótka

  Oferta nr 2.
      „SEZAM”  Przedsiębiorstwo Gastronomiczne
      Helena Kapka
      ul. Wrocławska 37                                            cena brutto -  3,60
      57-100 Strzelin.

Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający  kierował się  następującymi kryteriami i ich znaczeniem          

- cena ofertowa brutto za jeden posiłek -  50  
cena brutto uwzględniała wszystkie  nakłady związane z zakupem produktów, przygotowaniem posiłków i
ich dystrybucją, zapewniała naczynia i sztućce jednorazowego uŜytku  lub inne.

- jakość (atrakcyjność) oferty  -  30
dokonano oceny w skali 2 do5 posiłków pod względem ich urozmaicenia i doboru gdzie: 

2 - niedostateczna 
3 - dostateczna 
4 - dobra 
5 - bardzo dobra

-  doświadczenie -referencje -  20     
dokonano oceny doświadczenia i referencji przyznając punkty w skali od 2 do 5  gdzie :

2-  małe
3-  średnie
4- wysokie
5- bardzo wysokie

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2 firmy : 



„Sezam”  Przedsiębiorstwo Gastronomiczne
Helena Kapka
ul. Wrocławska 37,   
57-100 Strzelin

Powodem dokonania wyboru tej firmy było: uzyskanie przez w/w firmę najwyŜszej liczby punktów  tj. 93,7
w oparciu o ustalone w SIWZ kryteria:

  
Numer
oferty

Nazwa wykonawcy Liczba pkt w
kryterium 

CENA

Liczba pkt w kryterium
JAKO ŚĆ/

ATRAKCYJNO ŚĆ

Liczba pkt w kryterium
DOŚWIADCZENIE /

REFERENCJE

RAZEM

1 Happy Haven 45 30 14,6 89,6

2 „ Sezam”
Przedsiębiorstwo
Gastronomiczne 

50 23,7 20 93,7

 

W  toku  postępowania  nie  odrzucono  Ŝadnej  oferty  oraz  nie  wykluczono  z  postępowania  Ŝadnego
wykonawcy . 

Data upublicznienia: 2009-08-25
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