
 

 

 

Kraków, 10.11.2022 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY  

W RAMACH PRZEPROWADZONEJ PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU 

 

Dotyczy: Realizacji usługi cateringowej w dniach 17.11.2022 w siedzibie 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres: ul. Wspólna 2/4) w Warszawie, 

w ramach realizacji projektu pt.: „Operacjonalizacja Systemu Zarządzania 

Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych 

rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach 

długookresowego programowania polityki rozwoju (PL2050) – Umowa Nr 

GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00 zawarta w dniu 18.06.2021 r.”. 

 

W sprawie ogłoszonego przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie jak wyżej, 

Zamawiający, działając na podstawie zapisów Zapytania informuje, co następuje: 

I. 07.11.2022 r. Zapytanie ofertowe zostało wysłane drogą elektroniczną do 6 

podmiotów zajmujących się realizacją usług gastronomicznych. Dodatkowo 

zapytanie, o którym mowa, umieszczono na stronie internetowej Instytutu 

Rozwoju Miast i Regionów, w zakładce BIP – Zamówienia publiczne.  

II. Do upływu terminu składania ofert, który został ustalony do dnia 10.11.2022 do 

godziny 12.00, ofertę złożyło 5 Oferentów. 

III. Po upływie terminu składania ofert, skierowano wezwanie do wyjaśnienia do 1 

Oferenta, wynikające z faktu, iż zaproponowana przez niego cena całości 

usługi była o około 50% niższa od średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych w postępowaniu ofert. Oferent utrzymał zaproponowaną cenę, tym 

samym deklarując możliwość realizacji usługi we wskazanym w zapytaniu 

zakresie. Tym samym, Zamawiający na podstawie przyjętego kryterium 100% 

cena, analizie poddał wszystkie z przesłanych w terminie ofert.  

IV. Zestawienie ofert wraz z przyznaną liczbą punktów w postepowaniu: 

 

Lp. Nazwa oferenta 

Wartość zamówienia 

zadeklarowana przez 

Oferenta [cena brutto zł] 

Punkty  

[suma] 

1 Montownia Smaków S.C. 3 444,93 100,00 

2 Danwas Sp. z o.o. 4 875,45 70,66 

3 Anton Eat Sp z o.o. 7 160,40 48,11 

4 Lawendowy Dworek Mirosław Augustyniak 7 601,10 45,32 

5 Sunflower Catering Tomasz Brodowski 10 179,00 33,84 

 



 

Kryteriami wyboru oferenta były: 

1 – Kryterium najniższej ceny (cena brutto) – 100% 

 

V. W związku z powyższym, po sprawdzeniu zgodności najwyżej ocenionej oferty z 

wymaganiami zapytania ofertowego i potwierdzeniu spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, jako najkorzystniejsza 

wybrana zostaje oferta Wykonawcy:  

 

Montownia Smaków S.C. 

Kacza 8 lok. C 

01-013 Warszawa 

NIP: 527-273-42-33 

 

Protokół sporządziły: Katarzyna Kudłacz 

Protokół zaakceptował: Łukasz Sykała 


