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                                               Casablanca Catering Sp. z o.o.  

       ul. Legionowa 10 lok. 209, 15-099 Białystok 

       tel: 85 747-00-20, fax: 85 747-00-20 

        biuro@casablanca-catering.pl  

 

 

 
ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
       
     Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1  Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017, poz. 1579 tekst jednolity) zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej 

oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:  
 

Przetarg na świadczenie usługi przygotowania i dostarczania obiadów i podwieczorków dla Szkoły Podstawowej 

im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie nr sprawy SP.26.1.2018 
 
Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:  

 
Rewolucja usługi cateringowe Elżbieta Walicka ul. Piaskowa 4 18-100 Łapy tel: 798-420-982 

catering.rewolucja@gmail.com  

 
     Kryterium oceny złożonych ofert jest: najniższa cena ofertowa brutto – 60% 

                                                              - czas reakcji na reklamację – 20 % 

             - termin płatności –  20%  
     Liczba punktów otrzymanych w kryteriach  przedstawiono w poniższej tabeli: 

Lp. Nazwa oferenta  
Ilość punktów 
w kryterium 

cena 

Ilość punktów 
w kryterium 

czas reakcji na 
reklamację 

Ilość punktów 
w kryterium 

termin 
płatności 

Łączna ilość 
punktów 

1 
Casablanca Catering Sp. z o.o. ul. Legionowa 10 lok. 

209, 15-099 Białystok tel: 85 747-00-20,  

fax: 85 747-00-20 biuro@casablanca-catering.pl 

52,78 20 20 92,78 

2 

Rewolucja usługi cateringowe Elżbieta Walicka ul. 

Piaskowa 4 18-100 Łapy tel: 798-420-982  

catering.rewolucja@gmail.com  

60 20 20 100 

           Zgodnie z art. 94   Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 tekst 

jednolity) Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty oraz nie zostali wykluczeni 

Wykonawcy, a także, iż zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu, o którym mowa w art. 94 

ust. 1 pkt. 2, tj. z dniem 04.05.2018r. 

    

       Zwracamy się z prośbą o odesłanie  na nr fax 85 71 85 498 lub na adres: psp_wasilkow@op.pl  informacji zwrotnej o 

otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.  
 
 
 
Wykonano w 2 egz. (faks, e mail, poczta) 

1. adresat 
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2. a/a 


