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Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r. 

SCOL/1550/2017 

 
 
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na całodzienne żywienie pacjentów Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 oraz Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie, wchodziących w skład 
Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Spółka z o. o. przy ul. mehoffera 
72/74, 03-131 Warszawa.  

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm.) po zbadaniu i ocenie ofert złożonych 
w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę  
nr 2 /1701/2017 złożoną przez:  
 

„PROSPER” S. C. 
Jacek Lewczuk, Maria Lewczuk 
ul. Modlińska 190A 
03-186 Warszawa 

 

Cena zaoferowana w ofercie wynosi 694 299,34 zł brutto (słownie:  sześćset dziewięćdziesiąt 

cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 34/100)  oraz zaoferowanym 

dietetykiem posiadającym doświadczenie zawodowe - 48 miesięcy..  

 

Uzasadnienie wyboru ofert: 
 
Zgodnie z kryterium wyboru oferty - wartość brutto wykonania zamówienia – 80% oraz  
doświadczeniem zawodowym dietetyka - 20%, oferta firmy „PROSPER” S. C. Jacek 

Lewczuk, Maria Lewczuk otrzymała największą liczbę punktów  - 100 ponadto Wykonawca 
spełnił warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega 
wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 pkt 4 i pkt ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 

 

 

 

 



Pozostałe informacje: 
 W terminie składania ofert wpłynęły 2 oferty 
 

Lp. 
Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Cena oferty 
brutto  

c
c

x

C min  x 80% x 100 

                                                   

Razem  
punktów 

D = doświadczenie 
dietetyka  - 20% 
Do 12 miesięcy 
doświadczenia zawodowego 
i wykształcenie kierunkowe  
– 0 pkt,  
Od 13 - 19 miesięcy 
doświadczenia zawodowego 
i wykształcenie kierunkowe 
– 5 pkt, 
Od 20 - 26 miesięcy 
doświadczenia zawodowego 
i wykształcenie kierunkowe 
– 10 pkt, 
27 miesięcy  i więcej  
doświadczenia zawodowego 
i wykształcenie kierunkowe 
– 20 pkt.   

1 
1/1686/

2017 

ISS Facility Services  
ul. Flisa 2  
02-247 Warszawa  

749 451,48 
zł. 

C = 74,11 
 

94,11 pkt. 
D – 182 
miesięcy 

D = 20 pkt. 

2 
2/1701/ 

2017 

„PROSPER” S.C.  

Jacek Lewczuk, Maria 

Lewczuk, 

ul. Modlińska190A, 

03-186 Warszawa  

694 299,34 zł 
 

C =80 
 

100 

D – 48 
miesięcy  

D = 20 pkt 

Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy. 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawa zamówień publicznych 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie została odrzucona żadna 
oferta. 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych z zastrzeżeniem art. 183 

ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w przedmiotowym postępowaniu, może 

zostać zawarta w terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

 
Zbigniew Trzeciak                                  Barbara Misińska  
 
 
Członek Zarządu                                    Prezes Zarządu  



 

 


