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Znak sprawy: ZP/2311/52/2080/2018 Elbląg, dn. 27-09-2018 r. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 
Dział Zamówień Publicznych 
ul. Wojska Polskiego 1 
82-300 Elbląg 
tel.: 55 629-05-53, fax: 55 629-05-10 

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia tj. Zapytania ofertowego nr ZP/2311/52/1977/2018 z dnia 18-
09-2018 r. na: Świadczenie usług cateringowych podczas studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe-
I edycja w ramach projektu „ Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi". 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 
I. 
Zamawiający zawiadamia, że za najkorzystniejszą została i wybrana oferta nr 1 złożona przez: 

Smakpol-Catering Sp. z o.o. 
ul. Browarna 83, 

82-300 Elbląg 
Cena oferty brutto: 10.260,OOzł, 
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych na pełen wymiar czasu pracy 0 osób, liczba zatrudnionych osób 
bezrobotnych na pełen wymiar czasu pracy 1 osób. 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu 
ofertowym. Zamawiający przy wyborze w/w oferty na wykonanie zamówienia kierował się kryterium opisanym 
w Zapytaniu ofertowym: cena oferty (brutto) 90% i aspekty społeczne 10%. Wykonawca uzyskał łącznie 100,00 
punktów wg w/w kryterium. Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia wynosi: 10.260,00 zł, liczba 
zatrudnionych osób niepełnosprawnych na pełen wymiar czasu pracy 0 osób, liczba zatrudnionych osób 
bezrobotnych na pełen wymiar czasu pracy 1 osób. 

Zamawiający przedstawia zestawienie złożonych ofert wraz ze streszczeniem oceny oraz porównanie złożonych 
ofert zawierające punktację przyznaną ofertom według kryterium oceny i łączną punktację: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy, data 
w płynięcia oferty do Zamawiającego 

Cena oferty brutto 

Liczba 
zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych 
lub bezrobotnych 

(min. l o s . ) 

Liczba 
punktów w 
kryterium: 
cena oferty 

brutto 
90%/pkt 

Liczba 
punktów w 
kryterium: 

aspekty 
społeczne 
10%/pkt 

Razem ilość 
punktów w 
kryterium 

oceny 
100%/pkt 

1 Smakpol-Catering Sp. z o.o. 

ul. Browarna 83, 

82-300 Elbląg 

data wpłynięcia oferty do Zamawiającego: 26-
€9-2018r. 

10.260,OOzł w tym: 
cena jedn. brutto (koszt 
usługi /na los.) dla: 
bufet z obsługą 
kelnerską-28,50 zł/los. 

1 90,00 10,00 100,00 

2. Alles Michał Urbanowicz 

Zdzisław 8, 

66-110 Babimost 

data wpłynięcia oferty do Zamawiającego: 25-
09-2018r. 

31.320,00zl w tym: 
cena jedn. brutto (koszt 
usługi /na los.) dla: 
bufet z obsługą 
kelnerską-87,00 zł/los. 

1 29,48 10,00 39,48 

Dział Zamówień Publicznych 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa iv Elblągu 

tel. 55 629 05 53 fax. 55 629 05 10 
e-mail: zpGppwsz. elbla g. pl 

(podpis laerownika Zamawiającego 
lub osoby upoważnioJfi) 
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