
PRoToKÓŁ z WYBoRU oFERTY
f

do zapytania ofertowego ucrzo2oz dnia 05.02.2020 r

Zamówienie: świadczenie usług cateringowych d|a Szkoty Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach
po|egajqcych na przvgotowywaniu i dostarczaniu gotowych obiadów d|a uczniów szkoty.
|. Zamawiający

Szkota Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach

ul.'Szko|na ].4a, 55-0].O Rądwanice

NIP: 8961341870, REGON: 001268319

Telefon: 7131.I7AA9

strona internetowa : www.spradwanice.pl

ll. Skład komisji oceniającej

Wybór przeprowadzita

komisja w składzie:

o Marta Giszko

o Urszula Kosmala

o Marianna Lupa

o Elżbieta Lipczyńska

|||. Przedmiot zamówienia oraz zgłoszone oferty

Wyłonienie firmy cateringowej, dostarczajqcej gotowe obiady dIa uczniów Szkoty Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Radwanicach.

lV. Sposób upub|icznienia za pytania ofertowego

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej szkoły: yyrĄlul.spradwanice.pl oraz
na tabIicy informacyjnej przy wejściu głównym do budynku szkory.
V. Tryb postqpowania

w oparciu o art' 3 ust' 1 pkt L, art.7 ust. 3, art. l-5 ust. 1-, zgodnie z art. L3gi 140 ustawy z 2g stycznia 2aa4 r.
Prawo zamówień pub|icznych (tekst jedn.: Dz.U. z2aI9 r. poz. 1-843) oraz na podstaWie art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach pub|icznych (Dz.U'2019.0'869), przygotowano i przeprowadzono postępowanie o
udzie|enie zamówienia na ustugi cateringowe. Proces wyboru Wykonawcy przeprowadzono w oparciu o zasadę .
przejrzystej i uczciwej konkurencji.

Vl. Miejsce i termin. sktadania ofert

Termin sktadania ofert do dnia 13.02.2020 r., na adres poczty elektronicznej osoby do kontaktu: kierownik-
radwanice-szkola@wp.pl Iub też dostarczone osobiście na adres: Szkota Podstawowa im. Jana Brzechwy w
Radwanicach, ul. Szkolna L4 a, 55_010 Radwanice.

otwarcie ofert odbyto się 17 |utego fO20 r. o godz.8'00 w siedzibie Zamawiajqcego.



Vll. Oferty

l. Łqcznie na zapytanie ofertowe wpłynęty 2 ważne oferty'
2. W terminie okreś|onym w zapytaniu ofertowym zostata złoż'ona1 oferta:
Oferta nr 1 :

T|M catering, u|. Jastrzębi a 26,53-148 Wroctaw

Oferta nr 2 :

Restauracja Retro Wojciech Koztowski, ul. Ko|ejowa 6, 55-o2o Zórawina
Wymagane warunki udziatu w postępowaniu spetnit ]. oferent.
wvkonawcy wvkluczeni: oferta nr 2 - Restauracja Retro - uzasadnienie: oferta ztozottapo terminie
Ocena ofert

Na zapytanie ofertowe wpłynęty dwie oferty . Firmy Cateringowej
retro, Wojciech Kozłowski.

TIM catering oraz Restauracji

oferta TlM catering wpłynęła w terminie, natomiast oferta Firmy Retro po określonej w zapytaniu
ofertowym dacie.

oferent T|M catering nie jest powiqzany w zaden sposób z Zamawiajqcym.

Radwanice, 2Ó|utego foło r,

Podpisy Komisji

L. Marta Giszko _ dyrektor Sp w Radwanicach

2. Urszula Kosmala _ kierownik gospodarczy Sp w Radwanicach
3. Marianna LuP9 _ pracownik obsługi SP w Radwanicach
4. E|żbieta Lipczyńska - pracownik obsługi SP w Radwanicach

/(aa^a4ł,e

Czy oferent spełnia kryteria

ubiegania się o zamówienie

(rAK/NtE)

Uzyskana |iczba punktów za

poszćzegótne kryteria

TIM cater ing, ul .  Jastrzebia 2O

53.148 Wrocław

Uzasadnienie:

'.'ile, b,ltło,


