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OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art.
138o ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2019r poz. 1843)
oraz Rozdział 6a Regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych oraz organizacji,
składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowych stanowiącego załącznik do
Zarządzenia  Nr  19/6/2015r.  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  08  czerwca  2015r  zmienionego
Zarządzeniem nr 66/1/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia    26 stycznia 2017r ze zm, zmienionego
Zarządzeniem  nr  139/3/2017  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  30  marca  2017r.
na usługę cateringową - Wigilia Rady Miasta  i Opłatek Kombatantów wybrana  została oferta
złożona przez:      

- LAWENDOWY DWOREK Mirosław Augustyniak, ul. Krochmalna 13 c,  20-401 Lublin.

Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału
w  postępowaniu,  a  jego  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  jest  najkorzystniejsza  pod
względem przyjętych w Ogłoszeniu o zamówieniu kryteriów oceny ofert.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli  oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz
ze streszczeniem oceny i porównania ofert:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt 
w kryterium

cena 

Liczba pkt 
w kryterium
atrakcyjność

zaproponowanego
menu

Razem 

liczba pkt

1

LAWENDOWY DWOREK 
Mirosław Augustyniak
ul. Krochmalna 13 c

 20-401 Lublin

60 40 100

2
Arche Sp z o.o

 ul. Puławska 361
 02-001 Warszawa

----------- ------------ -------------

3

RESTAURACJA
WOJEWÓDZKA

 M.Kubejko, M.Celej Sp. J.
 ul. Spokojna 4
20-914 Lublin 

---------- ------------- ------------

Uzasadnienie prawne:

Działając na podstawie  § 19 e ust. 3 pkt. 1  Regulaminu postępowania przy udzieleniu

zamówień  publicznych  oraz  organizacji,  składu,  trybu  pracy  i  zakresu  obowiązków

członków  komisji  przetargowych  stanowiącego  załącznik  do  Zarządzenia  Nr

19/6/2015r.  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  08  czerwca  2015r  zmienionego



Zarządzeniem nr 66/1/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 stycznia 2017r ze zm,

zmienionego Zarządzeniem nr 139/3/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 marca

2017r. w związku z art. 138 o ust. 3 pkt. 3  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r- Prawo

zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U  z  2019r  poz.  1843)  Zamawiający  wybrał  ofertę

najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  Ogłoszeniu

o zamówieniu.

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta nr 1 - złożona przez LAWENDOWY DWOREK Mirosław Augustyniak, ul. Krochmalna 13 c,
20-401 Lublin.

Cena  ofertowa  brutto:  12  774,41  zł  –  zgodnie  ze  wzorem  zawartym  w  Ogłoszeniu

o zamówieniu  = 60 pkt.

Atrakcyjność  zaproponowanego  menu:  36  pkt  (maksymalna  liczba  punktów  w  tym

kryterium – zgodnie z pkt. 11.2.1. ppkt. 5) Ogłoszenia o zamówieniu  = 40 pkt.

Nr Mdok: 166207/12/2019 


