
 
 
 

                                Ostrów Mazowiecka 17 listopada 2021 roku  
 

 
Znak sprawy: DO.260.48.2021   

 
Wybór oferty najkorzystniejszej  

 
dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DO.260.48.2021 prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na zapewnienie posiłków profilaktycznych dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej  

 
W związku z zakończeniem przedmiotowego postępowania i dokonaniem wyboru 

najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. z późn. zm.) informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma: 

 
PPHU „Maciejowa Chata” Małgorzata Zachodna 
Stare Lubiejewo, ul. Łomżyńska 5 
07-300 Ostrów Mazowiecka 
 
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert: 
PPHU „Maciejowa Chata” Małgorzata Zachodna 
Stare Lubiejewo, ul. Łomżyńska 5 
07-300 Ostrów Mazowiecka 
„za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi kwotę netto 163.472,22 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy 

tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze), natomiast wraz z należnym 
podatkiem VAT w wysokości 8% wynosi kwotę brutto: 176.550,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć 
tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy). 

 
cena 1 posiłku z Zadania 1 oraz Zadania 3 wynosi: 13,89 zł netto, VAT 8 % 15,00 zł brutto 
cena 1 posiłku z Zadania 2a, 2b wynosi: 25,00 zł netto, VAT 8 % 27,00zł  brutto 
 
Dostępność lokalu Wykonawcy całodobowo z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.    
NIE   
 
Posiadanie parkingu dla samochodów ciężarowych przy lokalu Wykonawcy 
TAK  
 
Ocena złożonych ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  
i adres wykonawcy 

Liczba 
punktów w 
kryterium - 
Cena oferty 

Lokal 
24h/7 

Parking dla 
ciężarówek 

Łączna 
liczba 

punktów 

1 

PPHU „Maciejowa Chata” 
Małgorzata Zachodna 
Stare Lubiejewo, ul. Łomżyńska 5 
07-300 Ostrów Mazowiecka 

60,00 pkt 0 pkt 20,00 pkt 80,00 pkt 

 
 
 



 
 
 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrana oferta firmy PPHU „Maciejowa Chata” Małgorzata Zachodna jest zgodna z zawartymi w SWZ 
wymaganiami. Oferta Została wybrana bez zastosowania kryteriów porównawczych. 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w 
terminie wskazanym przez Pzp. 

Zawiadamiamy również, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminach i formie określonej w cytowanej 
ustawie. 


