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INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 r. zpóźn. zm.), zwanej dalej „ustawą"
Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego n a :
„Świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu 
posiłków dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkól i Placówek Oświatowych w Skale w 
roku szkolnym 2018/2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą została oferta Nr 1 
złożona przez Wykonawcę:

BMD CATERING SP.Z.0.0. DAWNIEJ GRZEGORZ MUCHA 
SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 
ul. Stefana Żeromskiego 1, 32-300 Olkusz 
Uzasadnieniem wyboru jest:
Wybrana oferta została oceniona jako oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert 
tj.: cena - 56%, najniższa oferowana cena za całość zamówienia z ofert które wpłynęły.
30 % -miejsce sporządzania posiłków znajduje się w budynku szkoły 10 % - stały punkt wydania 
posiłków w budynku szkoły (jadalnia).Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w ustawie, Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ

Wybrany Wykonawca nie polega wykluczeniu z postępowania, a Jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Punktacja w postępowaniu:
Nr oferty Nazwa /imię i nazwisko/, 

siedziba / miejsce 
zamieszkania / i adres 

Wykonawcy

Cena brutto 
oferty/ za jeden 

dzień

Liczba 
punktów w 
kryterium 

„Cena”

Liczba 
punktów 

w kryterium 
„odległość 

dowozu 
posiłków"

Liczba
punktów

w
kryterium

organizacja
„punktu
wydania

posiłków"

Łączna punktacja

1. BMD CATERING SP 
Z 0.0. DAWNIEJ 
GRZEGORZ MUCHA 
SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW 
SPOŻYWCZYCH 
UL. STEFANA 
ŻEROMSKIEGO 1 
32-300 OLKUSZ

18,00 zł. 56 pkt 30 pkt 10 pkt 96 pkt

2.
IMPEL CATERING 
SP.Z.O.O. SP.K.UL. 
ŚLĘŹNA 118 
53-111 WROCŁAW

Oferta odrzucona

Otrzymują:
1) . Strona internetowa www.lo-skala.edu.pl
2) A/a
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