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Siedlce, dnia 26 sierpnia 2013 roku 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

08-110 Siedlce, ul. Sienkiewicza 32  

         tel./fax sekr. 25 632 57 04 

 
272-EFS/15/6/13 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest wynajem lokalu oraz świadczenie usługi gastronomicznej 

podczas dwóch konferencji oraz imprezy integracyjnej, organizowanych przez Zamawiającego  

w ramach realizowanego projektu pn.: „Stawiam na siebie!”, współfinansowanego ze środków  

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, zwany dalej „Zamawiającym”, 

działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, 

zawiadamia o wynikach postępowania w poszczególnych częściach zamówienia: 
 

 

Część I - Wynajem lokalu oraz świadczenie usługi gastronomicznej podczas 

konferencji jednodniowej 
 

W przedmiotowym postępowaniu, po dokonaniu badania i oceny złożonej oferty,  

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 
 

Firma Handlowo-Usługowa „ORCHIDEA” S. C. 

F. Woźnica, W. Woźnica 

ul. Garwolińska 103 

08-110 Siedlce 
 

Uzasadnienie wyboru:  

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega 

wykluczeniu z postępowania. Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, uznana została  

za najkorzystniejszą, ponieważ była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu i uzyskała  

100 pkt. w zastosowanym kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100%. 

 

Część II - Wynajem lokalu oraz świadczenie usługi gastronomicznej podczas 

konferencji dwudniowej 
 

W przedmiotowym postępowaniu, po dokonaniu badania i oceny złożonej oferty,  

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 
 

Firma Handlowo-Usługowa „ORCHIDEA” S. C. 

F. Woźnica, W. Woźnica 

ul. Garwolińska 103 

08-110 Siedlce 
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Uzasadnienie wyboru:  

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega 

wykluczeniu z postępowania. Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, uznana została  

za najkorzystniejszą, ponieważ była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu i uzyskała  

100 pkt. w zastosowanym kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100%. 

 

Część III - Wynajem lokalu oraz świadczenie usługi gastronomicznej podczas imprezy 

integracyjnej 
 

W przedmiotowym postępowaniu, po dokonaniu badania i oceny złożonej oferty,  

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 
 

Firma Handlowo-Usługowa „ORCHIDEA” S. C. 

F. Woźnica, W. Woźnica 

ul. Garwolińska 103 

08-110 Siedlce 
 

Uzasadnienie wyboru:  

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega 

wykluczeniu z postępowania. Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, uznana została  

za najkorzystniejszą, ponieważ była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu i uzyskała  

100 pkt. w zastosowanym kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100%. 
 

 
Z up. PREZYDENTA MIASTA 

                                                                                               /-/ Maria Gadomska 
                                                                                                 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy  

                                                                                                  Rodzinie w Siedlcach 
 

                                                                                                wz. /-/ Sławomir Piotrowski 

 
 


