
  

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku  Nisko, dnia 13.12.2023 r.  

Ul. Sandomierska 5 

37-400 Nisko 

SAG.26.8.2021 

  

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

  

  

Działając na podstawie art.253 ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym 

(bez przeprowadzenia negocjacji), o którym mowa w art.275 pkt 1 ustawy Pzp pn: „Usługa 

cateringu dla wychowanków internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 

w okresie od 1 stycznia 2023r. do 30 czerwca 2023r. ” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

  

Bar PODKOWA Kazimiera Kowal, Nowosielec 176, 37-400 Nisko 
 

 Uzasadnienie wyboru oferty:  

Bar PODKOWA Kazimiera Kowal, Nowosielec 176, 37-400 Nisko złożył niepodlegającą 

odrzuceniu ofertę, która spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego. Oferta 
najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 zgodnie ze wzorem opisanym w Specyfikacji warunków 
zamówienia.  
 

Nazwy i siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja przyznana 

ofertom zgodnie z zapisami SWZ. 
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1  

Bar PODKOWA 

Kazimiera Kowal 

Nowosielec 176 

37-400 Nisko 

29,90 zł. 60,00 30 dni 20,00 TAK 20,00 100 

 

 
Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 

podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.   

 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, 

Skarga do Sądu). 



Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego 

zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia 

oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590. 
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