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Nr sprawy: III LO.O-01/20 
 

Zielona Góra, 14 grudnia 2020 r. 
 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dla zamówień na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30 000 euro do 750 000 euro 
 

Zamawiający: 
Miasto Zielona Góra - 
III Liceum Ogólnokształcące im. profesora T. Kotarbińskiego 
w Zielonej Górze 
ul. Strzelecka 9  
65-452 Zielona Góra 
tel. (+48) 68 327 05 28  
e-mail: lo3sekretariat@gmail.com 
www.lo3zg-bip.e-partner.pl 
 

1.  Zamawiający: 

Zamawiający: 
Miasto Zielona Góra - 
III Liceum Ogólnokształcące im. profesora T. Kotarbińskiego 
w Zielonej Górze 
ul. Strzelecka 9  
65-452 Zielona Góra 
tel. (+48) 68 327 05 28  
e-mail: lo3sekretariat@gmail.com 
www.lo3zg-bip.e-partner.pl 
 

2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługa przygotowania i dostarczenia 

obiadów dwudaniowych + woda z cytryną dla uczniów uczęszczających do III Liceum 

Ogólnokształcącego im. profesora T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze. 

Postępowanie na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro, do których zastosowanie mają 
przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1843 z póżn. zm.) 

1) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra, ul. Strzelecka 9.  

2) oznaczenie przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień CPV: 55524000-9 – 
usługi dostarczenia posiłków do szkół; 55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych; 

3) rodzaj zamówienia: usługa społeczna 

 

3.  Dane Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:   

Oferta nr 4: firma:  BUKOR sp. z o.o. 

2) kod, miejscowość: 64-600 Oborniki   

3) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Młyńska 6 

4) województwo: wielkopolskie  

5) cena oferty z VAT: 209 160,00 zł 

6) łączna ilość punktów: 100,00 pkt 

4.  Uzasadnienie wybory Wykonawcy: 

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą 
liczbę punktów – sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „D” = 100,00 pkt, w tym w kryterium 
cena „C” -   90,00 pkt, doświadczenie  „D” – 10,00 pkt. 

5.  Dane o Wykonawcach, którzy złożyli oferty: 

http://www.lo3zg-bip.e-partner.pl/
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 Oferta nr 1 

1) firma:  NIRO Sp. z o.o. 

2) kod, miejscowość: 59-300 Lubin 

3) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Ścinawska 37 

4) województwo: dolnośląskie  

5) cena oferty z VAT: 359 954,40 zł 

6) łączna ilość punktów: 62,30 pkt 

II. Oferta nr 2 

1) firma:  GASTRO-Irena Dzwonnik-Krystman 

2) kod, miejscowość: 97-300 Piotrków trybunalski  

3) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Mieszka I-go 5/35 

4) województwo: łódzkie  

5) cena oferty z VAT: 179 432,42 zł 

6) łączna ilość punktów: 0 pkt 

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1) jest niezgodna z ustawą – oferta 

nie podpisana przez wykonawcę.  

III. Oferta nr 3 

1) firma:  PROFIT PLUS sp. z o.o. 

2) kod, miejscowość:66-131 Cigacice  

3) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Podgórna 1C 

4) województwo: lubuskie  

5) cena oferty z VAT: 128 484,00 zł 

6) łączna ilość punktów: 0 pkt 

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) – oferta nie spełnia warunków 

udziału w postępowaniu, tj. wykonawca nie wykonał co najmniej jednego zamówienia – usługi 

- o podobnym charakterze o wartości co najmniej 80 000 zł brutto oraz nie załączył 

wymaganych dokumentów na potwierdzenie referencji. Ofertę wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. 

 
 
 

ZATWIERDZAM 
 
 

/-/ dr Zbigniew Kościk  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


