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INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn. „Usługi gastronomiczne polegające na 
przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Bielany m. st. Warszawy w lokalu Wykonawcy w roku 2022".

Działając zgodnie z treścią art. 253 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż w 
przedmiotowym postępowaniu dla części I za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez 
Wykonawcę:

Bar Mleczny MALWA Iwona Maria Lewandowska 
01-922 Warszawa, Conrada 11

U Z A S A D N I E N I E
W przedmiotowym postępowaniu dla części I w terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęła 1 
oferta złożona przez Wykonawcę: Bar Mleczny MALWA Iwona Maria Lewandowska. Wybrany 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę zgodną z treścią SWZ, potwierdził spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia 
kryterium oceny przyjętego w postępowaniu:

Numer
oferty

Nazwa i adres 
Wykonawcy

Liczba punktów 

w kryterium 

CENA

Liczba punktów w 

kryterium 

DOŚWIADCZENIE 

KUCHARZA

Liczba punktów w 

kryterium 

ZATRUDNIENIE 

DIETETYKA

ŁĄCZNA

PUNKTACJA

1.

Bar Mleczny MALWA 
Iwona Maria Lewandowska 
01-922 Warszawa 
ul. Conrada

60,00 0,00 0,00 60,00

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
żadna oferta nie została odrzucona.
Informacja o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu:
nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 pkt. 1 lit. a) ustawy 
Pzp, tj. w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.


