
  

 

 

Kraków, dn. 07.05.2019 r. 
MT.ZP.271.5.2019 

 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138”o” Pzp 
na: Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby przedsięwzięć w ramach projektu Małopolskie 
Talenty, tj.  Forum Młodych Talentów oraz szkoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
zbiorowego żywienia w podziale na trzy części: 
Część I (zadanie nr 1) – „Przedsięwzięcia realizowane w Nowym Sączu”, 
Część II (zadanie nr 2) – „Przedsięwzięcia realizowane w Krakowie”, 
Część III (zadanie nr 3) – „Przedsięwzięcia realizowane w terenie: Babice,  Kocmyrzów-Luborzyca, 
Ciężkowice, Olkusz, Sucha Beskidzka, Nowy Targ.”, 

 
W oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
jako Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert na wyżej wymienione postępowanie, które 
odbyło się w siedzibie MCDN pok. Nr. 202 w dniu 07.05.2019 r. o godz. 11:00. 
Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 218 500,00  zł; 

Część I –  65 000,00  zł brutto 
Część II - 115 000,00  zł brutto 
Część III – 38 500,00 zł brutto 
 
Dane ze złożonych ofert: 
W wymaganym terminie złożono 2 oferty. 

Oferty złożone na Część 1 zamówienia 

Nr 
oferty 
 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres wykonawcy 
 

Cena 
ogółem 
Brutto 
(60) 
 

Obsługa kelnerska podczas przerw 
cateringowych 
(40) 

1 Spółdzielnia Socjalna Równość 
Ul. Bernardyńska 3 
31-069 Kraków 

65 000,00 zł podczas wszystkich przerw 
cateringowych będzie obecna obsługa 
kelnerska  - TAK 
 
obsługa kelnerska będzie na bieżąco 
sprzątać brudne naczynia oraz 
porządkować stoły - TAK 

 
 
 
 
Oferty złożone na Część 2 zamówienia 

Nr 
oferty 
 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres wykonawcy 
 

Cena 
ogółem 
Brutto 
(60) 
 

Obsługa kelnerska podczas przerw 
cateringowych 
(40) 

2 Spółdzielnia Socjalna ”Ognisko” 
Ul. Prądnicka 12; 30-002 
Kraków 

113 160,00 zł podczas wszystkich przerw 
cateringowych będzie obecna obsługa 
kelnerska  - TAK 
 
obsługa kelnerska będzie na bieżąco 
sprzątać brudne naczynia oraz 



  

 

 

porządkować stoły - TAK 

 
 
 
 
Oferty złożone na Część 3 zamówienia 

Nr 
oferty 
 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres wykonawcy 
 

Cena 
ogółem 
Brutto 
(60) 
 

Obsługa kelnerska podczas przerw 
cateringowych 
(40) 

1 Spółdzielnia Socjalna Równość 
Ul. Bernardyńska 3 
31-069 Kraków 

38 500,00 zł podczas wszystkich przerw 
cateringowych będzie obecna obsługa 
kelnerska  - TAK 
 
obsługa kelnerska będzie na bieżąco 
sprzątać brudne naczynia oraz 
porządkować stoły - TAK 

 
 
 

. 
 
 
 

Sekretarz Komisji Przetargowej 
St. Specjalista ds.  zam. publ. 

Bogumiła Kozielska 


