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03-291 Warszawa 
 

Zawiadomienie o wyniku post ępowania  
 
 
Dotyczy: przygotowywanie i wydawanie gor ących posiłków osobom wskazanym 
przez Zamawiaj ącego w lokalu Wykonawcy w podziale na cz ęści.  
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z siedzibą                     
w Warszawie, ul. Św. Wincentego 87, informuje, że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego nr ZP TP 2/2022 prowadzonego w trybie podstawowym                    
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie                 
art. 2.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług 
przygotowywania i wydawania gorących posiłków osobom wskazanym przez 
Zamawiającego w lokalu Wykonawcy w podziale na części zostało rozstrzygnięte                      
w następujący sposób: 

Część I 
przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom wskazanym przez 
Zamawiającego w lokalu Wykonawcy położonym w rejonie nr 1 

Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagania zawarte w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia złożył Wykonawca: 
Marfi Sp. z o.o. 
ul. Kondratowicza 25 
03-285 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru – postawa prawna: art. 239 ust. 2 Ustawy: 
„Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do 
ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem”.  
Oferta nr 1 spełnia kryteria określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia i uzyskała maksymalną liczbę 100 pkt. Oceny dokonano na podstawie 
złożonych     w ofercie dokumentów. Oferta nr 1 w cenie 21,00 zł brutto za jeden posiłek 
otrzymała łącznie 100 pkt. Liczba punktów została przyznana na podstawie kryteriów 
zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia tj.: cena o warto ści 60% oraz 
doświadczenie zawodowe kucharza 40%  i przeliczenia wg wzoru określonego w SWZ. 
W niniejszym postępowaniu na część I złożono 1 ofertę. 
 

Część II 
przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom wskazanym przez 
Zamawiającego w lokalu Wykonawcy położonym w rejonie nr 2 

Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagania zawarte w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia złożył Wykonawca: 
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Firma Gastronomiczna Naumowicz Andrzej 
ul. Stalowa 20/22 
03-426 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru – postawa prawna: art. 239 ust. 2 Ustawy: 
„Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do 
ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem”.  
Oferta nr 2 spełnia kryteria określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia i uzyskała maksymalną liczbę 100 pkt. Oceny dokonano na podstawie 
złożonych w ofercie dokumentów. Oferta nr 2 w cenie 21,00 zł brutto za jeden posiłek 
otrzymała łącznie 100 pkt. Liczba punktów została przyznana na podstawie kryteriów 
zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia tj.: cena o warto ści 60% oraz 
doświadczenie zawodowe kucharza 40%  i przeliczenia wg wzoru określonego w SWZ. 
W niniejszym postępowaniu na część II złożono 1 ofertę: 
 

Zamawiający dziękuje wszystkim oferentom za udział w postępowaniu. 
 
Zamawiający  informuje, że zgodnie z art. 505 Prawa zamówień publicznych, środki 
ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX  „Środki ochrony 
prawnej” rozdział 1 Ustawy (t. j.: Dz. U. z 2019 roku poz. 2019, ze zm.). 
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