Znak sprawy ZS/1/2019/SzP

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty
ROZSTRZYGNIECIE POSTEPOWANIA
1. Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe z zachowaniem zasady rozeznania rynku
2. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie
i dostarczenie obiadu, tj. jednodaniowego ciepłego posiłku uczestnikom projektu „Szkoła z pasją”
w tym:
Część I. Przygotowanie i dostarczenie obiadu dla Uczestników/Uczestniczek staży i praktyk
zawodowych w okresie maj – sierpień 2020 roku w ilości nie większej
niż 1 330 osobodni
Miejsce realizacji: miejsca wskazane przez Zamawiającego (woj. lubelskie)
Część II. Przygotowanie i dostarczenie obiadu dla Uczestników/Uczestniczek szkoleń
w łącznej ilości nie większej niż 1 082 osobodni w tym:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Sushi (XI.2019 – VI.2020) – 64 (2 grupy/8 os. x 4 dni),
Cudo rodem z PRL (XI.2019 – VI.2020) – 80 (1 grupa/8 os. x 10 dni),
Fryzjer pod mikroskopem (XI.2019 – VI.2020) – 56 (1 grupa/8 os. x 7 dni),
Kelner (I.2020 – VII.2020) – 160 (1 grupa/8 os. x 20 dni),
Cukiernik (XI.2019 – VI.2020) – 210 (1 grupa/10 os. x 21 dni),
Brukarz (XI.2019 – VI.2020) – 120 (1 grupa/6 os. x 20 dni),
Kurs obsługi wózka jezdniowego (I.2020 – VIII.2020) – 160 (2 grupy/10 os. x 8 dni).
Kurs obsługi kasy fiskalnej (I.2020 – VIII.2020) – 64 (2 grupy/8 os. x 4 dni),
Kurs kasjer walutowy i bankowy (I.2020 – III.2020) – 24 (1 grupa/8 os. x 3 dni),
Barista I i II stopnia (I.2020 – III.2020) – 96 (2 grupy/8 os. x 6 dni),
Szkolenia diagnostyczne (III.2020 – V.2020) – 48 (6 grup/8 os. x 1 dzień).

3. Data i godzina otwarcia ofert:
13 listopada 2019 roku godz.16:30
4. Komisja wyboru ofert:
Komisja dokonała wyboru ofert, w przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji
zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Jacek Ostrowski
ul. Borowa 4, 22-300 Krasnystaw
data wpłynięcia oferty: 13.11.2019 godzina 8.30
cena: 12,00 złotych
Uzasadnienie wyboru: Komisja dokonała wyboru ofert, które spełniają niezbędne warunki
realizacji zamówienia i w procesie weryfikacji otrzymały największą ilość punktów. Oferta
najkorzystniejsza spełnia wymogi określone w zapytaniu.

Projekt „Szkoła z pasją” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

