
 

 

Warszawa, dnia 11.07.2018 

 
 Protokół z wyboru wykonawcy w trybie dokonania zakupu bez zastosowania 

przepisów o zamówieniach publicznych  
 
Nazwa zespołu Zespół Wsparcia Projektów 
 

W dniach 18-06-2018 do 03-07-2018 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące:  
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na 

potrzeby spotkań organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych na terenie m.st. 

Warszawy w ramach działalności podstawowej oraz projektów, które Zamawiający będzie 

realizował w trakcie trwania umowy. 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 22-06-2018 do 02-07-2018  na stronie 
http://bip.ibe.edu.pl/ zapytania ofertowe pod numerem 158/2018 oraz w bazie 
Konkurencyjności numer ogłoszenia 1120705 zostały złożone następujące oferty: 

 

Lp. Nazwa Wykonawcy/ dane 
kontaktowe 

Cena oferty brutto Ilość przyznanych 
pkt. 

1.  Restauracja Amfitrion Adam 
Lewandowski  
NIP 536-001-44-49   (9) 

85 470,00 zł 63,21 

2. „GRANATOIL” Graniszeski Sp. J.  
NIP 758-19-09-950    (1) 

66 545,00 zł 100 

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – 
Handlowe Zioła Polskie Sp. z o.o. 

85 530,00 zł  
0 nie podlega 

ocenie 

Oferta nr 3 nie podlega ocenie ze względu na brak dostarczenia przez Wykonawcę próbek 
jedzenia. 
 
Warunki udziału w postępowaniu:  
Doświadczenie  
Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia wykazania się wykonaniem, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem z należytą starannością w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usług polegających na świadczeniu 

usług gastronomicznych i cateringowych  o wartości umowy co najmniej 60 000 Zł brutto 

każda, potwierdzone referencjami.  

 
Oferta nr 1 i 2 spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 
Oferty podlegały ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 

LP Kryteria Oceny oferty  Liczba punktów max 

1.  Cena 60 pkt.   

2.  Jakość 40 pkt. 

  
KRYTERIUM CENA  

Lp. Nazwa Wykonawcy/ dane kontaktowe cena – 60 pkt. 

1.  Restauracja Amfitrion Adam Lewandowski  
NIP 536-001-44-49   (9) 

46,71 

2. „GRANATOIL” Graniszeski Sp. J.  
NIP 758-19-09-950    (1) 

60 

http://bip.ibe.edu.pl/


 

 

 
KRYTERIUM JAKOŚĆ 

Lp. Nazwa Wykonawcy/ dane kontaktowe JAKOŚĆ– 40 
pkt. 

1.  Restauracja Amfitrion Adam Lewandowski  
NIP 536-001-44-49   (9) 

16,5 

2. „GRANATOIL” Graniszeski Sp. J.  
NIP 758-19-09-950    (1) 

40 

 
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:  
 
„GRANATOIL” Graniszeski Sp. J. , NIP 758-19-09-950 , na kwotę 66 545,00 zł brutto, oferta 
mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację przedmiotowego zamówienia i otrzymała 
100 pkt.  
 
 


