
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy 
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa 
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Warszawa, dnia 5 stycznia 2023 r. 

 
Dotyczy postępowania pn. „Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom 
Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul/Lazurowej 14 w Warszawie” 

 
Znak sprawy: IOD.26.1.5.2022.SJ  
Identyfikator postępowania 771e8b54-d4ba-4410-83b6-62286fd9b47e 
Numer ogłoszenia 2022/BZP 00505162/01 
 

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Działając zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn zm.), zwanej dalej „ustawa PZP”, Zamawiający zawiadamia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożonej przez: 

 
Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka Jawna 

ul. Kwiatowa 9, 02-579 Warszawa 
NIP 5211351348 Regon 011100285 

UZASADNIENIE: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do 

wykluczenia z udziału w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu, oferta uzyskała 
najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia.  

Podstawą prawną dokonanego wyboru są art. 239 oraz  art. 242 ust. 1 i 2 w związku z art. 266 
ustawy PZP, z których wynika, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta  wybierana jest na 
podstawie kryterium  ceny  oraz  pozostałych kryteriów określonych przez Zamawiającego. 

 
2. Informacja o złożonej ofercie i jej ocenie 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła następująca oferta: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa albo imię i 
nazwisko oraz siedziba 

lub miejsce 
prowadzonej 
działalności 

gospodarczej albo 
miejsce zamieszkania 
wykonawcy, którego 

oferta została otwarta 

Cena brutto 
(w PLN) 

Doświadczenie 
zawodowe 
kucharza 

Zatrudnienie 
dietetyka 

Kryterium 
społeczne 

1 

Agencja Służby 
Społecznej Kościelak 
Spółka Jawna 
ul. Kwiatowa 9 
02-579 Warszawa 

139 650,00 zł 139 m-cy tak nie 



 
która otrzymała następującą ocenę: 
 

Numer oferty i nazwa oferenta 
Oferta nr 1. 

Agencja Służby Społecznej 
Kościelak Spółka Jawna 

Kryterium nr 1 
Cena ofertowa brutto 

60 pkt 

Kryterium nr 2 
Doświadczenie zawodowe kucharza 

30 

Kryterium nr 3 
Zatrudnienie dietetyka 

5 

Kryterium nr 4 
Kryterium społeczne 

0 

Łączna punktacja przyznana ofercie 95 

 
3. Informacje o ofertach odrzuconych:  

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. 
 

4. Informacja o terminie zawarcia umowy 
Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a  ustawy PZP umowa z wybranym 

Wykonawcą może zostać zawarta przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

/-/Izabela Zwierz 
Dyrektor OPS Dzielnicy 

Bemowo m. st. Warszawy 


