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Nr  sprawy: NOZ -  04 /  12

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, 
20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8 działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr113 poz. 759 ze zm. ) – zwanej dalej „ustawa Pzp” - 
uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursów doskonalących dla ratowników i 
dyspozytorów medycznych realizowanych przez Szkołę Ratownictwa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w 
Lublinie w 2012 roku., rozstrzygnęło przetarg dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty.

Do dnia 22-02-2012 r. do godz. 09:00 wpłynęło 10 ofert.
Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami dokonała ich wnikliwej analizy i oceny,  zgodnie z 
kryteriami ocen zawartymi w pkt. XVII SIWZ i wybrała nw ofertę jako najkorzystniejszą: 

Oferta nr 4 – PROJEKTOWNIA  Anna Marczak, ul. Rynek 17, 20-111 Lublin, 
                      – oferta otrzymała 100,00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym zostało złożone jeszcze dziewięć ofert, które otrzymały następującą 
punktację:

Oferta nr 1 – KOGUCIK Grzegorz Muzykowski, ul. Czechowska 4, 20-072 Lublin, 
                      – oferta otrzymała 56,80 pkt.
Oferta nr 2 – Firma „GREM” Grażyna Mielniczek, ul. Junoszy 43/14,  20-058 Lublin,
                      – oferta otrzymała 84,44 pkt.
Oferta nr 3 – CATERING-LUBLIN.PL Anna Szymańska-Tyburek, ul. St. Staszica 1, 20-081 Lublin, 
                       – oferta otrzymała 78,50 pkt.
Oferta nr 5 – GASTROMAX E. Antoniuk, M. Antoniuk, St. Oziemczuk Sp. J.,  
                      ul. Grenadierów 17, 20 – 331 Lublin, 
                      – oferta otrzymała 54,72 pkt.
Oferta nr 6 – CAR-BUD H. i U.R.B. Tomasz Baczewski, ul. Juranda 7, 20 – 634 Lublin,
                      – oferta otrzymała 94,43 pkt.
Oferta nr 7 – „LUBLINNATALERZU” Grzegorz Tracz,   ul. Szmaragdowa 16/92,  20 – 570 Lublin,
                       – oferta otrzymała 87,13 pkt.
Oferta nr 8 – W. D. K. S.C. R. Ferański, M. Wiechnik, ul. Krakowskie Przedmieście 26,  20 – 001 Lublin,
                     – oferta otrzymała 91,83 pkt.
Oferta nr 9 – „Graf – Marina”  S. C. Agata i Mirosław Augustyniak,  ul. Krężnicka 6, 20 – 518 Lublin,
                      – oferta otrzymała 62,94 pkt.
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Wykonawcy, którzy złożyli powyższe oferty nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz ich oferty nie zostały odrzucone.

Oferta nr 10 złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Kuchnia Smakosza 
Monika Siwko,  ul. Harnasie 11, 20 – 861 Lublin, została odrzucona na podstawie art  89 ust. 1 pkt. 2 
ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 Uzasadnienie:                     

Zamawiający  w formularzu ofertowym załącznik nr 1 pkt. 3.1. do SIWZ wymagał, aby Wykonawcy 
zaproponowali (wpisali) zestawy posiłkowe, które zamierzą zaoferować Zamawiającemu a w przypadku 
zaproponownia  większej liczby zestawów posiłkowych winien załączyć swoje menu.
Wykonawca składając ofertę do formularza ofertowego nie wpisał jakie proponuje zestawy posiłkowe dla 
uczestników kursów w związku z powyższym oferta nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i została odrzucona.

O terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany w terminie późniejszym.
Dziękujemy za udział w procedurze przetargowej.

ZATWIERDZIŁ
   DYREKTOR

` Zdzisław Kulesza

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 
ze zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: (81) 533-78-00
ilość stron ..................................................
data otrzymania ..........................................
pieczęć i podpis adresata ............................
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