
Informacja (ogłoszenie) o zawarciu umowy w trybie zapytania o cenę

L.p.
Określenie 

przedmiotu zamówienia
Wykonawca

Wartość 
umowy 

(brutto zł/rok)
Tryb

         Data 
zawarcia umowy 

Uzasadnienie wyboru

1.  

Zakup gorących pełnych 
obiadów - dowożonych 

do szkół 
oraz wydawanych osobom

niezaradnym życiowo – 
przedmiot zamówienia podzielony 

jest na dwie części:

Cz. I pn. Przygotowanie, 
dostarczanie i wydanie gorących 

pełnych obiadów uczniom 
i innym osobom w szkołach;

Cz. II pn. Przygotowanie 
i wydanie gorących pełnych 

obiadów dla osób niezaradnych 
życiowo – w lokalu wskazanym 

przez oferenta.

"CHEGARS" s.c.  
Krystian Woźniak, Daniel 
Waleriański, ul. Witosa 1,

63-800 Gostyń;

"CHEGARS" s.c.  
Krystian Woźniak, Daniel 
Waleriański, ul. Witosa 1,

63-800 Gostyń

(cz. I) 
176.880,00

(cz. II )
220.095,00

Zapytanie 
o cenę

02.01.2013 r.

02.01.2013 r.

 

wybór  zgodny z przepisami 
ustawy pzp; wykonawca spełnił 
warunki udziału w postępowaniu 
i złożył najkorzystniejszą ofertę;

(zbiorcze zestawienie ofert –
pod tabelą);

 



Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu 
na usługę pn. „Zakup gorących pełnych obiadów - dowożonych do szkół oraz wydawanych osobom niezaradnym życiowo” 

   Cz. I pn. Przygotowanie, dostarczanie i wydanie gorących pełnych obiadów uczniom i innym osobom w szkołach:
• Szkoła Podstawowa w Goli;
• Szkoła Podstawowa w Siemowie;
• Szkoła podstawowa w Kunowie;
• Szkoła Podstawowa w Daleszynie;
• Szkoła Podstawowa w Sikorzynie;
• Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu;
• Gimnazjum nr 1 w Gostyniu, ul. Kościelna;

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena 
(brutto zł)

za jeden gorący obiad

Punktacja
przyznana ofertom

w kryterium
CENA – 100%

Łączna 
punktacja

1. "CHEGARS" s.c.  
Krystian Woźniak, Daniel Waleriański, ul. Witosa 1, 63-800 Gostyń

6,7
100 pkt x 3

członków komisji
300

2. Bar „U Franka” Franciszek Żak, ul. Strzelecka 28, 63-800 Gostyń 8,05
88,23 pkt x 3

członków komisji
249,69

    Cz. II pn. Przygotowanie i wydanie gorących pełnych obiadów dla osób niezaradnych życiowo – w lokalu wskazanym przez oferenta.

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena 
(brutto zł)

za jeden gorący obiad

Punktacja
przyznana ofertom

w kryterium
CENA – 100%

Łączna 
punktacja

1. "CHEGARS" s.c.  
Krystian Woźniak, Daniel Waleriański, ul. Witosa 1, 63-800 Gostyń

6,7
 100 pkt x 3

członków komisji
300

2. „TWIST” Firma Handlowo-Usługowa Maria Seiffert, ul. Starogostyńska 9, 
63-800 Gostyń

7
 95,71 pkt x 3

członków komisji
287,13

Przygotowała: 
Honorata Grzemska
zastępca kierownika MGOPS w Gostyniu


