
 

   

 

ZP 1 - 2020             Otwock, dnia 12.02.2020 r. 
 

 
 

Informacja z otwarcia ofert 
 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), (dalej ustawy Pzp) na: 

„Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w Otwocku” 
 

 
W dniu 12.02.2020r. o godzinie 13:30 w siedzibie Zamawiającego Sala Konferencyjna SP ZOZ Szpitala 

Specjalistycznego MSWiA w Otwocku nastąpiło komisyjne otwarcie ofert w procedurze o udzielenie zamówienia 

prowadzonej w trybie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843 ze zm.), (dalej, ustawy Pzp)  pt. „Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla 

pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku”, znak sprawy:  ZP 1– 2020. 

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację zamówienia: 

2.005.634,47 zł brutto. 

 

Termin wykonania zamówienia, warunki płatności zostały ustalone przez Zamawiającego  
w SIWZ i zaakceptowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.  
 

W wyznaczonym terminie do 12.02.2020r. do godziny 13:00 wpłynęły 2 oferty. 

 

Numer 

oferty 

Nazwa Wykonawcy Cena brutto Wsad do kotła 

 

 

 

 

815 

Catermed S.A. 

ul. Traktorowa 126 

91-204 Łódź 

oraz 

PPHU Postęp Sp. z o.o. 

ul. Portowa 16G 

44-100 Gliwice 

oraz 

Jol-Mark Sp. z o.o. 

ul. Portowa 16G 

44-100 Gliwice 

Cena oferty: 2.563.979,00 zł 

- Cena za jeden dzień żywieniowy jednej osoby 

przy diecie podstawowej (osobodzień): 22,66 zł 

- Cena za jeden dzień żywieniowy jednej osoby 

przy diecie łatwostrawnej (osobodzień): 22,66  zł 

- Cena za jeden dzień żywieniowy jednej osoby 

przy diecie z ograniczeniem łatwo 

przyswajalnych węglowodanów (osobodzień): 

22,66 zł 

 

 

51% 

(11,56 zł brutto) 

 

823 

 

Food Investment S.A. 

ul. Spokojna 4 

81-549 Gdynia 

Cena oferty: 2.227.923,50 zł 

- Cena za jeden dzień żywieniowy jednej osoby 

przy diecie podstawowej (osobodzień): 19,69 zł 

- Cena za jeden dzień żywieniowy jednej osoby 

 

 

60% 

(11,81 zł brutto) 



 

   

 

przy diecie łatwostrawnej (osobodzień): 19,69 zł 

- Cena za jeden dzień żywieniowy jednej osoby 

przy diecie z ograniczeniem łatwo 

przyswajalnych węglowodanów (osobodzień): 

19,69  zł 

 

Wykonawcy,  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  przez  Zamawiającego  na  stronie  internetowej, wyżej 

wskazanych informacji zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności  do tej samej  grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem Załącznik nr 4c do SIWZ. 

Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może 

przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu. 

 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Otwocku 

/-/ lek. Grażyna Żarnowiecka 

 


