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Lublin, dnia 31 grudnia 2019 r.  
MOPR.D-OR.ZP.333-18.15.2019.2                                                                    

     

        Otrzymują 

        Uczestniczy postępowania 

 

Dotyczy: postępowania na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO pt. „Usługa 
przygotowywania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie”  

 MOPR.D-OR.333.18.15.2019/U 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia    
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 
zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza 
została wybrana oferta złożona przez: 

 
Część nr 1 – Obszar nr I obejmuje działalność: 
 
Agnieszka Chryciuk – Mirosław „CREDO” 
Ul. Nadbystrzycka 8 
20-618 Lublin 
  
Wartość oferty brutto po poprawieniu omyłki rachunkowej: 189 617,24 – 100 pkt 
 
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi 
społeczne, ponadto została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 4 
ogłoszenia o zamówieniu, tj:  
- Cena – 100% (odpowiada 100 pkt)   
 
Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym 
postępowaniu w zakresie części 1. 
 
 
Część nr 2 – Obszar nr II obejmuje działalność: 
 
Bar Mleczny Kaprys s.c. 
ul. Lwowska 6 
20-128 Lublin 
 
Wartość oferty brutto: 502 152,10 – 100 pkt 
 
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi 
społeczne, ponadto została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 4 
ogłoszenia o zamówieniu, tj:  
- Cena – 100% (odpowiada 100 pkt)   
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W przedmiotowym postępowaniu w zakresie Części 2 ofertę złożył również Wykonawca: 
 
Fundacja DANTIS  
Al. Unii Lubelskiej 15 
20-108 Lublin 
Wartość oferty brutto: 506 759,00 – 99,10 pkt 
 
 
Część nr 3 – Obszar nr III obejmuje działalność: 
 
PHU „Relax” sp. z o.o. 
ul. Przyjaźni 17 
20-314 Lublin 
 
Wartość oferty brutto: 117 118,32 – 100 pkt 
 
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi 
społeczne, ponadto została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 4 
ogłoszenia o zamówieniu, tj:  
- Cena – 100% (odpowiada 100 pkt)   
 
Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym 
postępowaniu w zakresie części 3. 
 
 
Część nr 4 - Obszar nr IV obejmuje działalność: 
 
Kuchnia Smaków Jadwiga Szot 
ul. Droga Męczenników Majdanka 26 
20-319 Lublin 
 
Wartość oferty brutto: 335 308,80 – 100 pkt 
 
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi 
społeczne, ponadto została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 4 
ogłoszenia o zamówieniu, tj:  
- Cena – 100% (odpowiada 100 pkt)   
 
Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym 
postępowaniu w zakresie części 4. 
 
 
Część nr 5 - Obszar nr V obejmuje działalność: 
  
Restauracja „Jontek” Robert Majewski 
ul. Jana Kiepury 5, 
20-838 Lublin 
 
Wartość oferty brutto: 201 314,40 – 100 pkt  
 
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi 
społeczne, ponadto została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 4 
ogłoszenia o zamówieniu, tj:  
- Cena – 100% (odpowiada 100 pkt)   
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Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym 
postępowaniu w zakresie części 5. 
 
 
Część nr 6 - Obszar nr VI obejmuje działalność: 
 
Bar Dworcowy Zofia Żmuda 
1-go Maja 55 
20-410 Lublin 
 
Wartość oferty brutto: 155 942,40 – 100 pkt 
 
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi 
społeczne, ponadto została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 4 
ogłoszenia o zamówieniu, tj:  
- Cena – 100% (odpowiada 100 pkt)   
 
Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym 
postępowaniu w zakresie części 6. 
 
 
Część nr 7 - Obszar nr VII obejmuje działalność: 
Sekcja Pracy Socjalnej nr 5, ul. Piekarska 27 
w dzielnicach: Za Cukrownią, Dziesiąta 
 
Bar Sklep „Bartek”  Krystyna Adamczuk – Przysiężniak  
ul. Kruczkowskiego 14,  
20-468 Lublin 
 
Wartość oferty brutto: 247 362,50 – 100 pkt 
 
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi 
społeczne, ponadto została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 4 
ogłoszenia o zamówieniu, tj:  
- Cena – 100% (odpowiada 100 pkt)   
 
Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym 
postępowaniu w zakresie części 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 


