
 

 
 

 

 
Kraków, dnia 16 maja 2022 roku 

 

 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na: 

zapewnienie usługi cateringowej dla ok. 25 osób na potrzeby szkoleń dla kadry merytorycznej i zarządzającej 

JST w 2022 r. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. 

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Krakowskim Parku Technologicznym sp. z o.o. z 

siedzibą w Krakowie przyjętego uchwałą Zarządu z dnia 26 października 2018 roku nr 78/2018, Zamawiający po 

przeprowadzeniu postępowania w ramach ww. zapytania ofertowego ogłoszonego w Biuletynie Informacji 

Publicznej i w Bazie Konkurencyjności informuje, co następuje: 

W terminie przeznaczonym na składanie ofert zgodnie z zapisami ww. zapytania ofertowego tj. do dnia 9 maja 

2022 r, godz. 10.00, wpłynęły następujące oferty:   

1. CaterinGroup s.c. K. Sala, Ł. Mlaskot z siedzibą w Krakowie 31-982, Al. Jana Pawła II 188 

Cena brutto za 1 os.: 64,59 zł 

Cena brutto za 1 szkolenie: 1 614,75 zł 

Cena brutto za całość: (1 dzień x 20): 32 295 zł 

W związku z brakiem informacji w ofercie Wykonawcy na temat liczby osób, dla których świadczona była usługa 

cateringu na rzecz jednego z odbiorców, Zamawiający wezwał Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień w tym 

zakresie, w szczególności do potwierdzenia, że ww. usługa odpowiadała swoim rodzajem usłudze stanowiącej 

przedmiot zapytania ofertowego, tj. obejmowała minimum przerwę kawową i lunch dla minimum 20 osób.  

Wykonawca złożył wyjaśnienia potwierdzające, iż usługa odpowiadała swoi rodzajem usłudze stanowiącej 

przedmiot zapytania ofertowego. 

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ww. zapytaniem ofertowym z dnia 

29 kwietnia 2022 r.                      

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji. 

 

2. CATERIA Agata Jastrzębska z siedzibą w Piekarach 32-060 Liszki, Piekary 304  

Cena brutto za 1 os.: 79 zł 

Cena brutto za 1 szkolenie: 1 975 zł 

Cena brutto za całość: (1 dzień x 20): 39 500 zł 



 

 
 

 

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ww. zapytaniem ofertowym z dnia 

29 kwietnia 2022 r.                      

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE:  

Zgodnie z kryterium oceny ofert, najwyżej oceniona została oferta nr 1, tj.: 

CaterinGroup s.c. K. Sala, Ł. Mlaskot z siedzibą w Krakowie 31-982, Al. Jana Pawła II 188 

Cena brutto za 1 os.: 64,59 zł 

Cena brutto za 1 szkolenie: 1 614,75 zł 

Cena brutto za całość: (1 dzień x 20): 32 295 zł 

 

Uzyskując tym samym 100 pkt. 

 

KRYTERIA OCENY OFERT: 

Cena cateringu – 100%  
 

Oferta numer  Liczba punktów w kryterium cena 

cateringu 

1 100 

2 81,76 

 

 

UZASADNIENIE:  

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w  ramach kryterium określonego w zapytaniu ofertowym, 

spośród wszystkich ofert ważnych i rozpatrywanych oraz jest poprawna pod względem formalno-prawnym i 

merytorycznym. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta jest zgodna z zapytaniem 

ofertowym z dnia 29 kwietnia 2022 r.  

 


