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Nasz znak: ZP.271- 290.24/2016            Kraków, dnia 12.10.2016 r. 

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na

 Świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów Szpitala 

(ZP 24/16)

OGŁOSZENIE O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I.  Działając  na  podstawie  art.  92  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015,  poz.  2164  z  późn.  zm.)  Dyrektor  Szpitala
Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej  w  Krakowie,  os.  Na  Skarpie  66  w  Krakowie  informuje  o  wyborze
najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  Świadczenie  usług  w
zakresie żywienia pacjentów Szpitala (ZP 24/16).

W niniejszym postępowaniu została wybrana oferta  Aspen – RES Sp. z o.o., ul. Bularnia 5, 
31-222 Kraków.

Wartość zamówienia wynosi : 6 726 240,00 zł brutto.

Powyższa oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ, w ustawie Prawo zamówień publicznych z
dnia  29  stycznia  2004  r.  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015,  poz.  2164  ze  zm)  oraz  jest
najkorzystniejsza  w  kryterium   cena  60%,  organizacja  i  sposób  dystrybucji  posiłków na
oddziały 12 %, kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 12
%,  ilość  posiadanych  samochodów  do  transportu  żywności  12  %,  termin  wdrożenia
elektronicznego systemu zamawiania posiłków 4 % . 

Zestawienie wykonawców , którzy złożyli oferty:

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.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
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Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert:

L.p.  Nr

oferty

Nazwa i siedziba 
wykonawców, którzy złożyli 
oferty

Punktacja w

kryterium

cena (60%)

Punktacja w

kryterium

organizacja i 
sposób 
dystrybucji 
posiłków na 
oddziały 12 %,

Punktacja w

kryterium 

kwalifikacje i 
doświadczenie 
osób 
wyznaczonych do
realizacji 
zamówienia 12 
%,  

Punktacja w

kryterium

ilość 
posiadanych 
samochodów
do transportu
żywności 12 
%,

Punktacja w

kryterium

termin wdrożenia 
elektronicznego 
systemu 
zamawiania 
posiłków 4 % . 

RAZEM

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

 

6,00 pkt 1,2 pkt 1,2 pkt 1,2 pkt 0,4 pkt 10,00 pkt

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

5,40 pkt 1,2 pkt 1,2 pkt 1,2 pkt 0,4 pkt 9,40 pkt

Ogłoszenie powyższe przekazane zostanie wszystkim uczestnikom postępowania, zamieszczone na stronie  internetowej
Szpitala oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia  12 października 2016 r. 

Ponadto Dyrektor Szpitala informuje, że umowa  w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ) ustawy. 

Dziękujemy za udział w procedurze przetargowej.


