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Warszawa, dnia 12.09.2022 r. 
Znak sprawy:  WZP/WIPFE/U-332-34/22 

 
Granatoil Graniszewscy Sp.J. 
Ul. Przemysłowa 1; 07-407 Czerwin 
Oddział:  Zagórze 3, 05-079 Okuniew 

 
Zawiadomienie o  o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Kompleksowa usługa 

cateringowa podczas dwóch dni trwania 12 Forum Rozwoju Mazowsza w Warszawie w 2022 r”  
(nr sprawy: WZP/WIPFE/U-332-34/22) 

 

 

 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710.; dalej ustawa P.z.p.) Zamawiający, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych (dalej Zamawiający) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu na „Kompleksową usługę 
cateringową podczas dwóch dni trwania 12 Forum Rozwoju Mazowsza w Warszawie w 2022 r.”  (nr sprawy: 
WZP/WIPFE/U-332-34/22) postanowił jako najkorzystniejszą wybrać ofertę złożoną przez Wykonawcę 
Granatoil Graniszewscy Sp. J., ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin oddział Zagórze 3, 05-079 Okuniew (oferta 
nr 01; dalej Wykonawca). 
 

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu były: cena – 60% – max 
60 pkt; dodatkowe soki – 30%- max 30 pkt; osoby zatrudnione na umowę o pracę – 10% - max 10 pkt. 

 
               Wykonawca, Granatoil Graniszewscy Sp. J., ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin,  oddział Zagórze 3,                          
05-079 Okuniew zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w SWZ kryteriów odnoszących 
się do przedmiotu zamówienia publicznego. 
 
 W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę. Zamawiający nie wykluczył z postępowania 
Wykonawcy oraz nie odrzucił oferty Wykonawcy w związku z faktem, iż oferta zawierała lub mogła zawierać 
rażąco niską cenę.  
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy P.z.p. zostanie 
przekazana Wykonawcy, który złożył ofertę, a także zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania:  
https://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ oraz  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/. 
 

Zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 ppkt a ustawy P.z.p., Zamawiający przewiduje zawarcie umowy                          
w terminie nie krótszym niż 1 dzień od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.                 
W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia podstawowego złożono tylko jedną ofertę. 
 
 
Załączniki do niniejszego zawiadomienia: 
1. zbiorcze zestawienie ofert, zawierające nazwy (firmy) i adresy Wykonawców  
2. punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja. 
 

                                                                                                        
Mariusz Frankowski 

p.o. Dyrektora 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 
Sprawę prowadzi: 
Beata Garbarczyk 
tel. 22 542 23 05 
email: b.garbarczyk@mazowia.eu 
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