
PROTOKÓŁ Z OTW ARCIA OFERT W  DNIU 22.05.2019 ROKU

1. Miejsce i termin składania ofert

1.1. Miejsce składania ofert: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Leśna 17, 24-100 Puławy; sekretariat 

lub sekretariat@ m ops.pulaw y.pl

1.2. Termin składania ofert upłynął w dniu: 22.05.2019 r. o godz. 07:30

2. Otwarcie ofert

2.1 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie usługi cateringowej w formie:

CZĘŚĆ NR 1 przygotowania i dostarczania obiadów, podwieczorków i artykułów suchych dla 30

uczestników Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w ramach projektu „ 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ Vigor” finansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa 

lubelskiego na lata 2014-2020; - 74 333,10 zł brutto.

CZĘŚĆ NR 2 przygotowania i dostarczania posiłków jednodaniowych, podwieczorków

i napojów dla 12 dzieci w ramach „Programu integracji społeczności romskiej 

w Polsce na lata 2014-2020” z dotacji przyznanej przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji; - 11760,00 zł brutto.

CZĘŚĆ NR 3 serwisów kawowych dla 13 osób na 14 spotkań w ramach projektu „Zmiana szansą”

współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; - 

2520,00 zł brutto.

CZĘŚĆ NR 4 serwisu kawowego z gorącym daniem na seminarium zamykające realizację projektu

„Warsztaty i szkolenia dla społeczności romskiej w Puławach” z dotacji przyznanej 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji 

społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”; - 500,00 zł brutto.

Kwota jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia to 89 113,1 Ozł. Brutto.

2.2 Otwarcie ofert odbyło się w dniu: 22.05. 2019 r. o godz. 08:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Puławach, sala nr 14, adres: ul. Leśna 17; 24-100 Puławy

3. W postępowaniu:
• do upływu terminu składania ofert złożono: 3 ofert
• po upływie terminu składania ofert złożono: 0 ofert

4. Zestawienie ofert
< -

Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

mailto:sekretariat@mops.pulawy.pl


Przedmiot zamówienia Nazwa i adres Wykonawcy
Puławskie 
Stowarzyszenie 
Ochrony Zdrowia 
Psychicznego -  
zakład Aktywności 
Zawodowej ul. 
Mickiewicza 2A, 
24-100 Puławy

Catering OK 
Maciej Sałek 
ul. Chrobrego 
22A, 26-600 
Radom

Ring Ring 
Catering 
ul. Rudy 22; 
24-130 
Końskowola

Część nr 1 usługa cateringowa w 
formie przygotowania i dostarczania 
obiadów, podwieczorków i 
artykułów suchych dla 30 
uczestników Dziennego Domu 
Pomocy dla Osób Starszych w 
ramach projektu „ BEZPIECZNA 
PRZYSTAŃ Vigor”

57 150,00 zł 60 960,00 zł 68 580,00 zł

Część nr 2 usługa cateringowa w 
formie przygotowania i dostarczania 
posiłków jednodaniowych, 
podwieczorków i napojów dla 
12 dzieci

- 16 464,00 zł 17 640,00 zł

Część nr 3 usługa cateringowa w 
formie serwisów kawowych dla 13 
osób na 14 spotkań w ramach 
projektu „Zmiana szansą”

2275,00 zł 4 550,00 zł 3 640,00 zł

Część nr 4 usługa cateringowa w 
formie serwisu kawowego z gorącym 
daniem na seminarium zamykające 
realizację projektu „Warsztaty i 
szkolenia dla społeczności romskiej 
w Puławach”

1250,00 zł 2 750,00 zł 2 250,00 zł

Puławy, dnia22.05.2019r..............
Podpis oisoby sporządzającej prorokół;
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