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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – dalej „ustawa” – Zamawiający zawiadamia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o znaku ZP 5/2019, prowadzonym na podstawie art. 138o 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 

którego przedmiotem są usługi społeczne w postaci usług cateringowych dla uczestników projektu 

„Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Zakładzie 

Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region 

spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz 

interwencja kryzysowa – zit, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób 

niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających 

dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Społecznego) 

 

 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 1 uznano ofertę: 

 

Krzysztofa Bożka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Bożek FHU,  

z siedzibą w Krakowie (kod: 30-663) przy ul. Wielickiej 267. 

 

Oferta ta uzyskała największą ilość punktów wg przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert, 

tj.: Cena – 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 1 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 
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Za najkorzystniejszą dla części nr 2 uznano ofertę: 

 

Krzysztofa Bożka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Bożek FHU,  

z siedzibą w Krakowie (kod: 30-663) przy ul. Wielickiej 267. 

 

Oferta ta uzyskała największą ilość punktów wg przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert, 

tj.: Cena – 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 2 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 

 

 

Za najkorzystniejszą dla części nr 3 uznano ofertę: 

 

Krzysztofa Bożka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Bożek FHU,  

z siedzibą w Krakowie (kod: 30-663) przy ul. Wielickiej 267. 

 

Oferta ta uzyskała największą ilość punktów wg przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert, 

tj.: Cena – 100 pkt. 

 

Do Zamawiającego dla części nr 3 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty. 

 


