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Warszawa, dnia 06.12.2021 r. 

 
 
 
 

Wykonawcy 
 
 

 

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przygotowywanie i wydawanie 
w lokalu gastronomicznym Wykonawcy (część I) oraz przygotowanie i dowóz do miejsca 
zamieszkania (część II) gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Wawer”.  
Numer postępowania: 1/2021 
Ogłoszenie nr: 2021/BZP 00263356 
Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5eeee5a-40d7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c 
ID - miniportal: 5099e580-7742-4b80-8aaa-b641e05d3819 

 

 

 Zamawiający - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019r.  - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) (dalej ustawa Pzp) informuje, że w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym 

bez negocjacji w sprawie wyboru wykonawcy realizującego: „Przygotowywanie i 

wydawanie w lokalu gastronomicznym Wykonawcy (część I) oraz przygotowanie i 

dowóz do miejsca zamieszkania (część II) gorących posiłków dla podopiecznych 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer”.  Numer postępowania: 1/2021 wybrano 

ofertę najkorzystniejszą, w stosunku do obu części przedmiotu zamówienia, za jaką została 

uznana oferta nr 1 złożona przez: 
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Kazimierza Grotte prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Restauracja Przy 

Kominku Catering - Kazimierz Grotte, ul. Patriotów 45, 04-975 Warszawa.  

Cena oferty brutto wynosi:  
-  w stosunku do części I przedmiotu zamówienia: 443.840,00 zł (słownie: czterysta 

czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści); 

-  w stosunku do części II przedmiotu zamówienia: 175.200,00 zł (słownie: sto 

siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście). 

 

UZASADNIENIE WYBORU: 

 

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert 

określonych w SWZ, dla każdej z części przedmiotu zamówienia: 

a) cena ofertowa brutto podana w ofercie i wyrażona w PLN - waga kryterium 60 % 

b) doświadczenie kucharz - waga kryterium 40%  

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną 

ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SWZ: 

Część I przedmiotu zamówienia: 

Nr	
oferty	

Cena	
złotych	brutto		

Deklarowane	
doświadczenie	
kucharza	

Punkty	 Łączna	
liczba	

punktów	

Miejsce	w	
rankingu Cena	60%	 Doświadczenie	

40%	
1	 443.840,00	 18	 60	 40	 100	 I 

 

Część II przedmiotu zamówienia: 

Nr	
oferty	

Cena	
złotych	brutto		

Deklarowane	
doświadczenie	
kucharza	

Punkty	 Łączna	
liczba	

punktów	

Miejsce	w	
rankingu Cena	60%	 Doświadczenie	

40%	
1	 175.200,00	 18	 60	 40	 100	 I 
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W prowadzonym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęła tylko 1 oferta, której wartość w 

stosunku do części II przedmiotu zamówienia była wyższa niż kwota jaką Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający działając na podstawie art.  255 

pkt 3 ustawy Pzp, podjął decyzję o zwiększeniu kwoty zabezpieczonej na realizację 

zamówienia do wartości złożonej oferty. 

Wykonawca, który zdobył największą liczbę punktów wykazał jednoznacznie, że spełnia 

warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę zamówienie, w stosunku do obu części przedmiotu zamówienia, 

zostanie udzielone Kazimierzowi Grotte prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą 

Restauracja Przy Kominku Catering - Kazimierz Grotte, ul. Patriotów 45, 04-975 

Warszawa  

 

Umowy z wybranym Wykonawcą zostaną zawarte zgodnie z postanowieniami zawartymi w 

art. 308 ust. 3 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp tj. w terminie ustalonym między stronami.  

 

 

 
  
                                     DYREKTOR  
        Ośrodka Pomocy Społecznej  
        Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  
          
                     Renata Staruch  
        

                         (Oryginalny podpisany dokument znajduje się w siedzibie Ośrodka)  

 


