
Urząd Statystyczny 
w Krakowie

Kraków dnia, 21.03.2022 r. 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 

w dniu 21.03.2022 roku o godzinie 10:30

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt: „Kompleksowa obsługa uroczystej kolacji dla uczestników Konferencji 
IAOS 2022 oraz III Kongresu Statystyki Polskiej w dniu 27 kwietnia 2022 r„”, numer sprawy: KRK-WAD.271.2.2022

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 233 750,00 zł. brutto 

Zestawienie ofert 
Do upływu terminu składania ofert złożono:

Nr
oferty

Nazwa (firma) 
albo imię i nazwisko wykonawcy, adres 

siedziby lub miejsca zamieszkania

Kryterium nr1 
Cena oferty brutto

„C” -60 %

Kryterium nr 2 -  Kryterium społeczne "Ż"- 
15%
Zamawiający przyzna punkty w skali od 0 
do 15 punktów w zależności od 
zadeklarowania przez Wykonawcę 
przygotowanie serwisu obiadowego, z 
uwzględnieniem w menu uwarunkowań 
zdrowotnych oraz aspektów kulturowych i 
religijnych, przykładowe menu 
przedstawiono w załączniku nr 1 do SWZ. 
Zamawiający przyzna, w zależności od 
deklaracji wykonawcy następującą ilość 
punktów w kryterium społecznym „Ż”:
a) 0 pkt - za brak deklaracji zapewnienia 
przygotowania serwisu obiadowego z 
uwzględnieniem
w menu uwarunkowań zdrowotnych oraz 
aspektów kulturowych i religijnych
b) 15 pkt - za zadeklarowanie zapewnienia 
przygotowania serwisu obiadowego z 
uwzględnieniem w menu uwarunkowań 
zdrowotnych oraz aspektów kulturowych i 
religijnych

Kryterium nr 3 - Kryterium społeczne "S" -15%

Zamawiający przyzna punkty w skali od 0 do 15 
punktów w zależności od zadeklarowania przez 
Wykonawcę wykorzystania do przygotowania i 
podawania posiłków spełnienia standardów 
społecznych Sprawiedliwego Handlu. 
Zamawiający przyzna, w zależności od deklaracji 
wykonawcy następującą ilość punktów w 
kryterium społecznym „S":
a) 0 pkt - za brak deklaracji zapewnienia 
przygotowania i podawania posiłków 
spełniających standardy społeczne 
Sprawiedliwego Handlu
b) 15 pkt - za zadeklarowanie zapewnienia 
przygotowania i podawania posiłków 
spełniających standardy społeczne 
Sprawiedliwego Handlu

Kryterium nr 4 - Doświadczenie zawodowe 
„D" 10 %
Zamawiający przyzna, w zależności od 
deklaracji wykonawcy następującą ilość 
punktów w kryterium społecznym „D”:
a) 0 pkt - za brak udokumentowania 
wykonanych usług
b) 10 pkt - za wykonane i udokumentowane 
usługi

Termin realizacji Warunki
płatności

1 HOTELE DE SILVA Sp. z O.O., uL 
Puławska 45B, 05-500 Piaseczno 229 887,00 b) b) b) Zgodnie z 

SWZ
Zgodnie z 

SWZ
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