
Częstochowa, dnia 20.01.2014 r.  
MSZ.ZP/3411/40/2013. 
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
 
dot. post ępowania prowadzonego w trybie przetargu nieogranicz onego na 
Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla 
pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – ogłoszonego 
w Suplemencie do Dziennika Urz ędowego Unii Europejskiej z dnia 28.11.2013 r. pod 
numerem 2013/S 233 – 404584. 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., nr 150, poz. 907 z późn. zmianami) Dyrekcja 
SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie informuje, że 
w wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu wybrano 
ofertę najkorzystniejszą, którą przedstawiła następująca firma: 

 
SERENISSIMA POLSKA Sp. z o.o.  
Al. Politechniki 3a 
90 – 924 Łód ź  
Cena netto: 3.436.110,00 PLN 
Cena brutto:3.710.998,80 PLN  
Ilość punktów przyznana ofercie – 100  

Uzasadnienie wyboru oferty:  
Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie 
z warunkami SIWZ, kryterium (cena) i jego wagą (100%). 
Podstawa prawna dokonanego wyboru:  
Art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
W w/w post ępowaniu zostały zło żone jeszcze oferty przez:  

1. Impel Catering „Company” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy 
ul. Ślężnej118, 53 – 11 Wrocław.  Ilość punktów przyznana ofercie – 94,66  

2. CATERMED S.A z siedzibą w Krakowie przy ul. Ks. Siemaszki 15A, 31 – 201 Kraków. 
Ilość punktów przyznana ofercie – 94,06  

3. ISS FACILITY SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Flisa 2,  
02- 247 Warszawa. Ilość punktów przyznana ofercie –86,01 

Podstawa prawna powiadomienia:  
Art. 92 ustawy ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 
 
Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że 
w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców. 
Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień 
Publicznych informujemy, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.  
 
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego 
w terminie określonym w przepisach art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr 150, poz. 907 z późn. 
zmianami).  

 
ZATWIERDZIŁ 
z up. Dyrektora 
Zastępca Dyrektora 
ds. Eksploatacyjno – Technicznych  
Paweł Lelonkiewicz  
 


