Numer sprawy: RPiU/43/2015

Lublin, dnia 18.08.2015 r.

………………………………………………
(pieczęć jednostki organizacyjnej prowadzącej sprawę)

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Nr 43/369/2015
zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Zamawiający:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1,
20 – 059 Lublin,
Tel. 81/445-52-93
Mail: fundusze@umlub.pl
Jednostka organizacyjna: Dział ds. Funduszy Europejskich
Osoba przygotowująca i prowadząca sprawę: Kamil Dębiński
1. Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na świadczeniu usługi cateringowej dla 150 uczestników
konferencji na terenie miasta Lublin w ramach projektu.
2. W celu realizacji w/w zamówienia przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty tj.:
a) Dnia 6 sierpnia 2015 r. zostało upublicznione zapytanie ofertowe/ zapytanie o cenę na stronie BIP
UM Lublin/stronie internetowej UM Lublin/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE)*
oraz w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym tj. w budynku Collegium
Novum przy Al.Racławickich 1.
b) Dnia 6 sierpnia 2015 r. e-mailem/faksem/osobiście* dostarczono/wysłano* zapytanie ofertowe /
zapytanie o cenę do następujących potencjalnych wykonawców:
1) Pyzata Chata, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, e-mail: kontakt@pyzatachata.pl;
2) Restauracja Hades Szeroka, ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin, e-mail: mariusz.frac@hades-lublin.pl;
3) Galeria Smaku, ul. Okopowa 5, Lublin, e-mail: okopowa@galeriasmaku.pl;
4) MC' CATERING, ul. Staszica 1, 20-081 Lublin, e-mail: catering@catering-lublin.pl.
3. W w/w zapytaniu ofertowym/zapytaniu o cenę określono m.in. opis przedmiotu zamówienia,
warunki udziału oferentów, opis sposobu przygotowania oferty, miejsce, sposób oraz termin
nadsyłania ofert oraz opis kryteriów i sposobu oceny ofert.
Jako istotne kryteria zostały wskazane: cena oferty brutto – 100 %.
Ponadto, Zamawiający postawił warunek m.in., aby oferent posiadał doświadczenie w realizacji
podobnych zamówień, przez co Zamawiający rozumiał realizację minimum 2 zamówień na
świadczenie usługi cateringowej podczas wydarzenia typu konferencja, szkolenie, seminarium, zjazd
itp., w którym jednocześnie uczestniczyło minimum 100 osób w okresie 2 lat przed upływem
terminu składania ofert.
4. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe/zapytanie o cenę do dnia 12 sierpnia 2015 r. wpłynęło 6 ofert –
poniżej zestawienie złożonych ofert:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa i adres wykonawcy
MC’ CATERING, ul. Staszica 1, 20-081 Lublin
AGIT Agnieszka Rydz, ul. 3-go Maja 16/7, 20-078 Lublin
AMC Makarios Dominik Przepióra, ul. Puszkina 16, 35-328 Rzeszów
Restauracja Hades Szeroka, ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin
Restauracja Locomotiva, ul. Północna 28C, 20-064 Lublin
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Lazur” Bożena Choina,
Kazimierzówka 11A, 21-040 Świdnik

Punktacja
Oferta odrzucona
26,61
100,00
49,66
24,07
28,30
1

3. Ważnych ofert było 5. Jedna oferta (MC’ CATERING) została odrzucona z uwagi na
niespełnienie jednego z warunków udziału Oferenta w postępowaniu, tj. Oferent nie udokumentował
posiadania stosownego doświadczenia w realizacji podobnych zamówień. Mimo wezwania, na
podstawie punktu 7 lit. f) zapytania ofertowego, do 17.08.2015 r. nie złożył stosownych wyjaśnień.

4. Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jako
najkorzystniejsze wybrano ofertę złożoną przez: AMC Makarios Dominik Przepióra, ul.
Puszkina 16, 35-328 Rzeszów.

5. Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny ofert
przeprowadzonej według kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.
Lublin, dn. 18 sierpnia 2015 r.
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