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             Kraków, dnia 19.09.2016 r. 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  Świadczenie usług w zakresie

żywienia pacjentów Szpitala (ZP 24/16)

         Zgodnie  z  art.  86  ust.  5  ustawy Prawo zamówień  publicznych ustawy z  dnia  29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zm.)  Zamawiający  przekazuje   informacje  z  otwarcia  ofert,   które  odbyło  się  w  dniu
19.09.2016 r. o godz. 10:30:

1/. kwota, jaką Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 7 227 000,00 zł
brutto.

2/. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

1.  Aspen – RES Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 12 A, 31-531 Kraków,

2. Catermed S.A., ul. Ks. Siemaszki 15 A, 31-201 Kraków, 

3/. ceny, organizacja i sposób dystrybucji posiłków na oddziały, kwalifikacje i doświadczenie osób
wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia,   ilość  posiadanych  samochodów  do  transportu
żywności,  termin  wdrożenia  elektronicznego  systemu  zamawiania  posiłków zawartych  w
ofertach:

Nazwa Wykonawcy Cena kwalifikacje i 
doświadczenie osób 
wyznaczonych do 
realizacji zamówienia,

ilość 
posiadanych 
samochodów 
do transportu 
żywności

termin 
wdrożenia 
elektroniczn
ego systemu 
zamawiania 
posiłków

Aspen – RES Sp. z o.o., 

ul. Śniadeckich 12 A, 

31-531 Kraków

6 726 240,00 zł Wykonawca dysponuje 
powyżej 3 dyplomowanymi
kucharzami oraz powyżej 3
dietetykami lub 
technologami żywienia ze 
specjalizacją – żywienie 
człowieka.

Wykonawca 
dysponuje niż 
dwoma  
samochodami 
przystosowanymi 
do transportu 
żywności

termin wdrożenia 
elektronicznego
systemu 
zamawiania 
posiłków do 14 
dni od daty 
podpisania 
umowy

Catermed S.A., 

ul. Ks. Siemaszki 15 A, 

31-201 Kraków

7 404 480,00 zł Wykonawca dysponuje 
powyżej 3 dyplomowanymi
kucharzami oraz powyżej 3
dietetykami lub 
technologami żywienia ze 
specjalizacją – żywienie 
człowieka.

Wykonawca 
dysponuje 
więcej niż 
dwoma  
samochodami 
przystosowany
mi do transportu
żywności

termin  wdrożenia
elektronicznego
systemu
zamawiania
posiłków do 14
dni  od  daty
podpisania
umowy

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

mailto:kancelaria@zeromski-szpital.pl
mailto:zeromski@bci.pl

