
 

 

 
 

M o j a  m a m a  i d z i e  d o  p r a c y  
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

_____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Realizatorzy projektu „Moja mama idzie do pracy” 
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW, tel./fax 22 771-81-89, e-mail: ksi@ksi.org.pl 
FUNDACJA ROZWOJU PIELEGNIARSTWA POLSKIEGO 

   

Postępowanie nr 06/MM/1.5 

 

Warszawa, 07-01-2015r. 

 

 

Zamawiający: 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw 

Ul. Majdańska 9 lok. 62 

04-088 Warszawa 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI 
 

dotyczącym przygotowania i dostawy pakietów wyżywienia (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do 

żłobka „Jak u Mamy” utworzonego w ramach projektu „Moja mama idzie do pracy”. Postępowanie nr 

06/MM/1.5. 

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Zasadach finansowania Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zamawiający – Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zawiadamia, że w 

wyniku przeprowadzonego postępowania na usługę przygotowania i dostawy pakietów wyżywienia (usługa 

cateringowa) dla dzieci uczęszczających do żłobka „Jak u Mamy” utworzonego w ramach projektu „Moja mama 

idzie do pracy” została wybrana niżej wymieniona oferta w ramach zamówienia: 

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: 

KREATORZY SMAKU s.c. 

Ul. Czerwonych Beretów 7, Warszawa 00-910 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nr 1 nie podlega odrzuceniu, jest 

zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o 

przyjęte kryterium oceny ofert (cena oferty z VAT stanowiąca 100%) zawiera najniższa cenę brutto spośród 

pozostałych złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów 100,00 

podczas dokonanej oceny. 

 

Poniższe zestawienie przedstawia wyniki oceny: 
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Nr oferty Nazwa (firmy) i adres wykonawcy Liczba punktów  

1 
KREATORZY SMAKU S.C. 
Ul. Czerwonych Beretów 7, Warszawa 00-910 

100,00 

2 
P.P.H.U. „Falcon” 
Ul. Mickiewicza 8, Wołomin 05-200 

57,87 

3 
Gastro Catering 
Ul. Kleeberga 9A, Wołomin 05-200 

Oferta odrzucona 

 

Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia w ciągu 14dni od dnia opublikowania niniejszej informacji. 

 

 

Monika Kraszewska 

Prezes Zarządu 
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