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im. Andrzeja Bączkowskiego    

 

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”  
02-943 Warszawa, ul. Limanowskiego 23,  tel. /022/ 380 50 50 fax: /022/ 380 50 52,  

sekretariat@cpsdialog.gov.pl, www.cpsdialog.gov.pl, 
 

-dialog 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie art. 138o Pzp na: „Usługi cateringowe na 

potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń, konferencji  w siedzibie CPS „Dialog”  

Znak: CPS/ZP/04/16 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Limanowskiego 23, prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie art. 138o Pzp na: „Usługi cateringowe na potrzeby 

organizowanych posiedzeń, szkoleń, konferencji  w siedzibie CPS „Dialog” Znak: 

CPS/ZP/04/16 zgodnie z pkt XVI ppkt 2 ogłoszenia informuje, że w przedmiotowym 

postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę: 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą: 

Catering Polski PAMA s.c. M. Jaroń, P. Bejda z siedzibą przy ul. Mirtowa 4/15,  

w Warszawa – oferta spełniała wszystkie wymogi określone w warunkach 

postępowania oraz uzyskała  łącznie 99,2 pkt.,  

w tym wg kryterium ceny - 60 pkt., a wg kryterium sposób przygotowania posiłku, 

jego podania oraz jakość -  39,2 pkt. 

 

Dokonano prezentacji zestawów menu obowiązkowego oraz menu autorskiego 

podanego przez Wykonawcę w złożonej ofercie (w formularzu ofertowym), która 

odbyła się w dniu 21.12.2016 r. o godz. 11.00. w sali restauracyjnej w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.  

 

Ponadto Zamawiający działając na podstawie punktu IX ppkt 6 ogłoszenia informuje, 

że odrzucono z udziału w przedmiotowym postępowaniu ofertę firmy : 

a) „Granatoil” Graniszewscy Sp.J. ul. Przemysłowa 1 Oddział: Zagórze 3 Czerwin 

Okuniew 
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Cena oferty wskazanego Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

przeznaczył na realizację tego zamówienia.  

 

b) Restauracja Amfitrion Adam Lewandowski Ul. Smoleńska 75/8 Warszawa 

Cena oferty wskazanego Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

przeznaczył na realizację tego zamówienia. 

 

Komisja Przetargowa: 

 

1. Dorota Boratyńska  – Przewodnicząca 

2. Urszula Ścisłowska – Z-ca Przewodniczącego 

3. Patrycja Uchmańska -  Sekretarz  

4. Karolina Zawada – Członek 

5. Artur Ślesicki – Członek  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


