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OGŁOSZENIE 
 

Dot. Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP TP 3/2022 prowadzonego w trybie 
podstawowym o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2.1 
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2 ustawy  z 
dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2019  roku, poz. 2019 
ze zm.) na świadczenie usług cateringowych  do trzech placówek OPS  

 
 
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 3/2022 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 cateringowych do trzech placówek OPS zostało rozstrzygnięte       
w następujący sposób: 
Usługi cateringowe polegające na przygotowywaniu i dowożeniu przez 5 dni w tygodniu obiadów 
do trzech punktów położonych na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie 

Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagania zawarte w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia złożył Wykonawca: 

Konsorcjum firm: 
Jol-Mark Sp. z o.o. , ul. Portowa 16 G, 44-100 Gliw ice 
Catermed S.A., ul. Traktorowa 126, 91-204 Łód ź 
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 9,37 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 do świadczenie zawodowe kucharza 
40% i przeliczenia wg wzoru określonego w SWZ. 
W niniejszym postępowaniu złożono 4 oferty: 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

 
Cena kryterium nr 

1 
Max 60 pkt 

 
Doświadczenie 

zawodowe 
kucharza 

Kryterium nr 2 
Max 40 pkt 

 
Ogółem kryterium  

nr 1 i 2 

1 Jol-Mark Sp. z o.o. 
Ul. Portowa 16 G 
44-100 Gliwice  
Catermed S.A. 
Ul. Traktorowa 126 
91-204 Łódź  
 

60 pkt 40 pkt 100 pkt 
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2 J&J Łu.Ko. Łukasz Kowalczyk 

Ul. Mickiewicza 326/17 
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki 

40,77 pkt 40 pkt 80,77 pkt 

3 Sani&Sazi Zdrowi i Najedzeni 
Tomasz Szmidt 
Ul. Kiełpińska 4 lok. 5 
01-707 Warszawa 

Błędny 
identyfikator 
postępowania, 
brak możliwości 
otwarcia oferty  

 Oferta 
odrzucona 

4 Tadeusz Dzwonek-Tania 
Kuchnia Domowa 
Ul. Osmańczyka 14/24 
01-494 Warszawa 

26,03 pkt 40 pkt 66,03 

 
Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę: Sani&Sazi Zdrowi i Najedzeni na podst. 
Art.226.1 pkt 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej Ustawą ponieważ nie wykazał spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

Zamawiający w SIWZ (rozdział VIII – informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy 
użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o 
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 
korespondencji elektronicznej; i rozdział XII – opis sposobu przygotowania oferty) oraz w 
ogłoszeniu określił, że w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być przesłane w formie elektronicznej za 
pomocą platformy miniPortal UZP i opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym 
lub podpisem osobistym i zaszyfrowane. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu. Oferent złożył ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi 
przez Zamawiającego załącznikami jednak Zamawiający nie miał możliwości otworzenia plików 
składających się na ofertę przesłanych przez Oferenta, znajdujących się w dokumentacji 
postępowania z uwagi na błąd zaszyfrowania pliku. 
Zamawiający zgodnie z art. Art. 226 ust. 1 pkt 6 „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli nie została 
sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej określonymi przez zamawiającego…” 
Zamawiający dziękuje za udział w postępowaniu. 
 

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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