
 
Rzeszów, 02.03.2023r. 

 

Fundacja Medyk dla Zdrowia 

ul. Fryderyka Szopena 1 

35-055 Rzeszów 

tel. 17 865 20 94 
 

OGŁOSZENIE 

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Szanowni Państwo,  

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia i dokonaniem wyboru 

najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej zgodnie z Zasadą Konkurencyjności w 

rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014 – 2020 na: dotyczące Usług przygotowania i dostawy posiłków dla 

20 uczestników w ramach projektu pt. Dzienny Dom Opieki w Łączkach Kucharskich. 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś 

Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3zwiększenie dostępu do usług społecznych i 

zdrowotnych, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca: 

 

Firma Usługowa  

Anna Jakobus 

ul. Kusocińskiego 19 lok. 19,  

39-300 Mielec  
 

za cenębrutto: 106 020,00 zł 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena 60%, 

doświadczenie - 20%, ilość osób zatrudnionych do realizacji zamówienia spełniających aspekt 

społeczny- 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Streszczenie ofert:  

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

cena 60 

% 

doświadczenie 

20%, 

Ilość osób 

zatrudnionych do 

realizacji zamówienia 

spełniających aspekt 

społeczny- 20% 

Razem 

1 

Firma Usługowa 

Anna Jakobus 

ul. Kusocińskiego 19 lok. 19, 

39-300 Mielec 

60,00 0,00 10,00 70,00 pkt 

2. 

CATERING Bagatella 

Trześń 90 

39-331 Chorzelów 

54,55 0,00 0,00 54,55 pkt 

3. 

DB by DARIUSZ 

BEDNARCZYK 

pl. Konstytucji 3-go Maja, 

38-400 

Krosno 

 

Oferta została odrzucona: 

Zamawiającym wymagał złożenia wraz z ofertą wykazu usług. 

Wykonawca złożył w/w dokument ale nie potwierdził w nim, że 

spełnia warunek tj.  

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli 

wykonawca wykaże iż w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje 

przez okres minimum 6 miesięcy, 1 usług polegającą na 

przygotowaniu i dostarczaniu minimum 20 pełnych posiłków 

dziennie przez 5 dni w tygodniu (przez posiłek należy rozumieć 

minimum śniadanie, obiad wraz z napojami)  wrazz odbiorem 

resztek po posiłkach. 

 

Usługi wskazane przez Wykonawcę nie potwierdzają w/w warunku 

ponieważ wskazane usługi trwały krócej niż 6 miesięcy.  

 


