Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
01-824 Warszawa , ul. Przybyszewskiego 80/82,
tel. 22 56 89 100, fax. 22 864 59 52
NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854

Warszawa, dn. 11.01.2017 r.
OPS IX.251.80.2016

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
I. ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną o wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości 750 tys. Euro, prowadzone w trybie publicznego zaproszenia do
składania ofert na podstawie wewnętrznych uregulowań organizacyjnych Zamawiającego, zgodnie z art. 138o
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w dniu 01.12.2016 r.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowywaniu i dostarczaniu gorących
posiłków (obiadów) dla klientów placówek na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

IV. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.
1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09.12.2016 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.
2. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Ofert po wyznaczonym terminie składania ofert nie było.
3. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w
wysokości 265 500,00 zł.

V. INFORMACJA O WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH I ODRZUCONYCH OFERTACH.
1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
2. Odrzucono oferty:
2.1 oferta Firmy Granatoil Graniszewscy sp.j. - z powodu niezgodności oferty z treścią Ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający wymagał od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu
pracy, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
wskazane czynności. Złożona w ofercie cena wzbudziła wątpliwości Zamawiającego co do sposobu skalkulowania
ceny ofertowej. Złożone przez Wykonawcę na wezwanie wyjaśnienia dotyczące ceny oraz przeliczenie podanych
przez Wykonawcę wartości nie potwierdzają spełniania warunku zatrudnienia wskazanego w Ogłoszeniu o
zamówieniu. Z uwagi na powyższe oferta podlega odrzuceniu.
2.2 oferta Firmy Toscana sc. z powodu niezgodności oferty z treścią Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający
wymagał od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, pięć dni w
tygodniu od poniedziałku do piątku osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia wskazane czynności.
Złożona w ofercie cena wzbudziła wątpliwości Zamawiającego co do sposobu skalkulowania ceny ofertowej. W
złożonych na wezwanie wyjaśnieniach dotyczących ceny Wykonawca wyliczył koszty jakie poniesie przy realizacji
zamówienia, jednak w wyliczeniu podał zatrudnienie na Zi etatu zamiast w pełnym wymiarze czasu pracy jak
wymagała Zamawiający. Z uwagi na powyższe oferta podlega odrzuceniu.

VI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Zamówienie zostało udzielone Wykonawcy:

J&J Łu.Ko. Łukasz Kowalczyk, ul. Mickiewicza 326/17,05 -1 6 0 Nowy Dwór Mazowiecki
z ceną ofertową 147 205,00 zł
2. Umowa z ww. Wykonawcą została zawarta w dniu 02.01.2017 r.
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