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Białystok, 20 lipca 2018 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu postępowania
w częściach I i II
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zawiadamia, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną w zakresie wyżywienia uczestników XI
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki I Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur" 2018 oraz
zakwaterowania i wyżywienia uczestników pleneru malarskiego w ramach projektu „Eko-kulturalni"
(postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy - Prawo zamówień publicznych) dokonano
wyboru ofert najkorzystniejszych w częściach I i II:

Cześć I - usługa żywieniowa w formie ciepłych obiadów w liczbie około 65 oraz ciepłych
kolacji w liczbie około 719, serwowanych podczas koncertów plenerowych odbywających się
w Białymstoku na Rynku Kościuszki przy Ratuszu
1.

Do upływu terminu składania ofert ofertę złożył 1 wykonawca:
L.dz.

Lp-

1.

N azw a i ad res W yko n aw cy

W OAK

18.07.2018, L.dz. 553

„Casablanca Catering" sp. z o.o.
ul. Legionowa 10 lok. 209
15-099 Białystok

W arto ść brutto
p osiłku dla 1 osob y

19,00

Zł

2.

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

3.

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

4.

Po zbadaniu i ocenie oferty oraz jej uzupełnieniu przez Wykonawcę w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy „Casablanca Catering" sp. z o.o. została uznana za
zgodną z dokumentacją postępowania i została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

5.

Uzasadnienie:
Oferta została złożona prawidłowo, po uzupełnieniu przez Wykonawcę spełnia warunki
określone przez Zamawiającego, jest zgodna z ogłoszeniem o zamówieniu na usługi społeczne
i jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów.
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Uprzejmie informuję, że WOAK w Białymstoku jako Zamawiający zawrze umowę w sprawie części I
niniejszego zamówienia w terminie nie krótszym niż 1 dzień od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Cześć II - usługa wyżywienia uczestników Festiwalu w dniach 24.07.2018-30.07.2018 r.,
obejmująca przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 50 bonów upoważniających
okaziciela do otrzymania usługi wyżywienia w lokalu wskazanym przez Wykonawcę
1.

Do upływu terminu składania ofert ofertę złożył 1 wykonawca:
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.

W a rto ść brutto
b o n u d la 1 oso b y

45,00 Zł

2.

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

3.

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

4.

Po zbadaniu i ocenie oferty oraz jej uzupełnieniu przez Wykonawcę w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy „Casablanca Catering" sp. z o.o. została uznana za
zgodną z dokumentacją postępowania i została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

5.

Uzasadnienie:
Oferta została złożona prawidłowo, po uzupełnieniu przez Wykonawcę spełnia warunki
określone przez Zamawiającego, jest zgodna z ogłoszeniem o zamówieniu na usługi społeczne
i jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów.

Uprzejmie informuję, że WOAK w Białymstoku jako Zamawiający zawrze umowę w sprawie części II
niniejszego zamówienia w terminie nie krótszym niż 1 dzień od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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Otrzymuje:
-

„Casablanca Catering" sp. z o.o., e-mail: biuro(5) casablanca-catering.pl

