
Ośrodek Pomocy Społecznej  Dzielnicy Bielany m.st. Wa rszawy 
01-824 Warszawa , ul. Przybyszewskiego 80/82, 

 tel. (0-22) 639-87-72, fax. (0-22) 864-59-52 
NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854 

 
 

Warszawa, dn. 13.02.2012 r. 

 

 

Zawiadomienie o wyborze  
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługę polegającą na przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków w lokalu 

Wykonawcy dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy. (OPS 01/2012). 

 

Działając zgodnie z treścią art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamiam, 

iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą w części dotyczącej REJONU 1 uznana została oferta 

złożona przez wykonawcę: 

Bar Mleczny MALWA Lucyna Lewandowska 

01-922 Warszawa, ul. Conrada 11 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Zamawiający przyjął, że jedynym kryterium, jakim będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty 

będzie cena (100%). Oferta wybranego wykonawcy zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu. 
 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty dla Rejonu 1 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena 

1. 

Bar Mleczny MALWA Lucyna Lewandowska 

01-922 Warszawa, ul. Conrada 11 

tel./faks: 226632185 

e-mail: barmalwa@wp.pl  

726 308,00 zł 

 

Punktacja przyznana ofertom 

Numer 

oferty 

Liczba punktów  

w kryterium cena 

Łączna ilość  

punktów 

1. 100 100 
 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

Nie dotyczy. 
 

Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu 

Nie dotyczy. 
 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

publicznego niezwłocznie po przekazaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze. 
 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego 

zawiadomienia. 
 

(Podpis zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 



Ośrodek Pomocy Społecznej  Dzielnicy Bielany m.st. Wa rszawy 
01-824 Warszawa , ul. Przybyszewskiego 80/82, 

 tel. (0-22) 639-87-72, fax. (0-22) 864-59-52 
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Warszawa, dn. 13.02.2012 r. 

 

 

Zawiadomienie o wyborze  
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługę polegającą na przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków w lokalu 

Wykonawcy dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy. (OPS 01/2012). 

 

Działając zgodnie z treścią art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamiam, 

iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą w części dotyczącej REJONU 2 uznana została oferta 

złożona przez wykonawcę: 

 

Bar Mleczny MARYMONT S.C. Agnieszka Idkowska, Janina Dembowska-Maziuk 

01-802 Warszawa, ul. Marymoncka 49 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Zamawiający przyjął, że jedynym kryterium, jakim będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty 

będzie cena (100%). Oferta wybranego wykonawcy zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu. 
 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty dla Rejonu 2 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena 

1. 

Bar Mleczny MARYMONT S.C. Agnieszka Idkowska, Janina Dembowska-

Maziuk 

01-802 Warszawa, ul. Marymoncka 49 

tel./faks: 228341901 

e-mail: idkowska.agnieszka@gmail.com 

821 502,00 zł 

 

Punktacja przyznana ofertom 

Numer 

oferty 

Liczba punktów  

w kryterium cena 

Łączna ilość  

punktów 

1. 100 100 
 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

Nie dotyczy. 
 

Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu 

Nie dotyczy. 
 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

publicznego niezwłocznie po przekazaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze. 
 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego 

zawiadomienia. 
 

(Podpis zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
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Warszawa, dn. 13.02.2012 r. 

 

 

Zawiadomienie o wyborze  
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługę polegającą na przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków w lokalu 

Wykonawcy dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy. (OPS 01/2012). 

 

Działając zgodnie z treścią art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamiam, 

iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą w części dotyczącej REJONU 3 uznana została oferta 

złożona przez wykonawcę: 

“SPOŁEM” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Żoliborz 
01-627 Warszawa, ul. Słowackiego 16/18 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Zamawiający przyjął, że jedynym kryterium, jakim będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty 

będzie cena (100%). Oferta wybranego wykonawcy zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu. 
 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty dla Rejonu 3 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena 

1. 

“SPOŁEM” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Żoliborz 

01-627 Warszawa, ul. Słowackiego 16/18 

tel. : 225600106, faks: 225600101 

80 162,90 zł 

(80 162,88 zł)* 

* Cena po uwzględnieniu poprawy omyłki rachunkowej. 
 

Punktacja przyznana ofertom 

Numer 
oferty 

Liczba punktów  
w kryterium cena 

Łączna ilość  
punktów 

1. 100 100 
 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
Nie dotyczy. 
 

Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu 
Nie dotyczy. 
 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

publicznego niezwłocznie po przekazaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze. 
 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego 

zawiadomienia. 
 
(Podpis zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 


