Towarzystwo Muzyczne

Poznań, dnia 20 kwietnia 2016r.

im. Henryka Wieniawskiego
Adres: ul. Swietosławska 7
61 – 840 Poznań
Krzysztof Głogowski
Przedsiębiorstwo Gastronomiczne
ul. Świętosławska 9/1
61-840 Poznań

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, po dokonaniu oceny oferty w prowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie procedury przewidzianej
w art. 5 A ust. 2-4 ustawy Pzp, na podstawie par. 5 ust. 5 lit. B Regulaminu z dnia 28 kwietnia 2015 roku w
sprawie udzielania zamówień publicznych nie objętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (opracowanym na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych, tekst jednolity z 2015 roku Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu w postępowaniu na świadczenie usługi cateringowej,
restauracyjnej w trakcie 13. Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. H. Wieniawskiego.
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej:


dla zadania nr 3 - oferty złożonej przez Wykonawcę:
Krzysztof Głogowski Przedsiębiorstwo Gastronomiczne – Kawiarnia COCORICO
cena brutto oferty wynosi 2.494,80 zł brutto słownie: 2.310,00 złotych 00/100



Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu o zamówienie publiczne złożona oferta firmy Krzysztof
Głogowski Przedsiębiorstwo Gastronomiczne spełnia warunki uprawniające do ubiegania się o
zamówienie publiczne w terminie przewidzianym na składanie ofert, wybrana oferty została oceniona
jako najkorzystniejsza, odpowiednio dla zadania nr 3 na podstawie kryteriów oceny oferty.

Podstawa prawna: par. 6 ust. 6 Regulaminu z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielania zamówień
publicznych nie objętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(opracowanym na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych).

Podpisanie umowy: Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie
podpisania umowy w siedzibie Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu w dniu: 25
kwietnia 2016 roku.
Z poważaniem

Bartosz Bryła
Prezes

