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PZP.271.10.2022                                  Warszawa, 11 maja 2022 r.

   

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 11 maja 2022 r. o godz. 12:30 dokonano otwarcia ofert  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji pn. „Usługi cateringowe na potrzeby wydarzeń organizowanych przez 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN”. 

W terminie składania ofert, tj. w dniu 11 maja 2022 r. do godziny 11:00 wpłynęły  

do Zamawiającego 3 oferty złożone przez Wykonawców: 

 

Oferta nr 1 - Catering Wiśniewscy Janusz Wiśniewski i Spółka sp. j. ul. Zaborowska 4a/5,  

01-462 Warszawa 

1) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Kolacja bufetowa w formie koktajlowej dla 

grupy 31-49 osób -  170 PLN brutto, 

2) Cena jednostkowa za usługę cateringową  - Kolacja bufetowa w formie koktajlowej  dla 

grupy 50 -100 osób – 170 PLN brutto, 

3) Cena jednostkowa za usługę cateringową  - Przerwa kawowa  dla grupy 15-30 osób – 43 

PLN brutto, 

4) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Przerwa kawowa dla grupy 31-49 osób -    

 43 PLN brutto,  

5) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Przerwa kawowa dla grupy 50-100 osób – 43 

PLN brutto,  

6) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Przerwa kawowa dla grupy 101 – 150 osób – 

43 PLN brutto, 

7) Cena jednostkowa za usługę cateringową  - Poczęstunek z kanapkami dla grupy 50-100 

osób – 35 PLN brutto,  

8) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Poczęstunek z kanapkami +lampka wina dla 

grupy 50-100 osób – 55 PLN brutto,  
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9) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Tort – dla grupy 50-100 osób – 20 PLN brutto,  

10) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Poczęstunek degustacyjny  dla grupy 50-100 

osób – 45 PLN brutto,  

11) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 15-30 osób – 60 PLN brutto,  

12) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 31-49 osób – 60 PLN brutto,  

13) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 50-100 osób – 60 PLN brutto,  

14) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 101 – 150 osób – 60 PLN 

brutto. 

Cena łączna oferty brutto, tj. suma cen jednostkowych brutto z pkt. 1) -14) Formularza 

oferty - Załącznik nr 2 do SWZ: 907,00 PLN  

(suma cen brutto z pkt. 1) - 14) powyżej będzie służyć wyłącznie do oceny ofert, zgodnie z 

Rozdziałem XIX SWZ) 

Dobrostan zwierząt (DZ) -  zaznaczone:  TAK 

 

Oferta nr 2 – Granatoil Graniszewscy sp. j. ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin 

1) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Kolacja bufetowa w formie koktajlowej dla 

grupy 31-49 osób -  128,00 PLN brutto, 

2) Cena jednostkowa za usługę cateringową  - Kolacja bufetowa w formie koktajlowej  dla 

grupy 50 -100 osób – 128,00  PLN brutto, 

 3) Cena jednostkowa za usługę cateringową  - Przerwa kawowa  dla grupy 15-30 osób – 

43,00 PLN brutto, 

4) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Przerwa kawowa dla grupy 31-49 osób -    

 38,00 PLN brutto,  

5) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Przerwa kawowa dla grupy 50-100 osób – 

38,00 PLN brutto,  

6) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Przerwa kawowa dla grupy 101 – 150 osób – 

35,00 PLN brutto, 

7) Cena jednostkowa za usługę cateringową  - Poczęstunek z kanapkami dla grupy 50-100 

osób – 19,00 PLN brutto,  
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8) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Poczęstunek z kanapkami +lampka wina dla 

grupy 50-100 osób – 59,00 PLN brutto,  

9) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Tort – dla grupy 50-100 osób – 18,00 PLN 

brutto,  

10) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Poczęstunek degustacyjny  dla grupy 50-

100 osób – 59,00 PLN brutto,  

11) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 15-30 osób – 64,00 PLN 

brutto,  

12) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 31-49 osób – 59,00 PLN 

brutto,  

13) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 50-100 osób – 54,00 PLN 

brutto,  

14) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 101 – 150 osób – 50,00 

PLN brutto. 

Cena łączna oferty brutto, tj. suma cen jednostkowych brutto z pkt. 1) -14) Formularza 

oferty - Załącznik nr 2 do SWZ:  792,00 PLN  

(suma cen brutto z pkt. 1) - 14) powyżej będzie służyć wyłącznie do oceny ofert, zgodnie z 

Rozdziałem XIX SWZ) 

Dobrostan zwierząt (DZ) -  zaznaczone: TAK 

 

Oferta nr 3 – Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. Oddział Food & Services ul. Komitetu Obrony 

Robotników 39G, 02 -148 Warszawa 

1) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Kolacja bufetowa w formie koktajlowej dla 

grupy 31-49 osób – 200 PLN brutto, 

2) Cena jednostkowa za usługę cateringową  - Kolacja bufetowa w formie koktajlowej  dla 

grupy 50 -100 osób – 200  PLN brutto, 

3) Cena jednostkowa za usługę cateringową  - Przerwa kawowa  dla grupy 15-30 osób – 55 

PLN brutto, 
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4) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Przerwa kawowa dla grupy 31-49 osób -    

 55 PLN brutto,  

5) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Przerwa kawowa dla grupy 50-100 osób – 55 

PLN brutto,  

6) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Przerwa kawowa dla grupy 101 – 150 osób – 

55 PLN brutto, 

7) Cena jednostkowa za usługę cateringową  - Poczęstunek z kanapkami dla grupy 50-100 

osób – 87 PLN brutto,  

8) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Poczęstunek z kanapkami +lampka wina dla 

grupy 50-100 osób – 87 PLN brutto,  

9) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Tort – dla grupy 50-100 osób – 1000 PLN 

brutto,  

10) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Poczęstunek degustacyjny  dla grupy 50-100 

osób – 130 PLN brutto,  

11) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 15-30 osób – 150 PLN brutto,  

12) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 31-49 osób – 150 PLN brutto,  

13) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 50-100 osób – 150 PLN 

brutto,  

14) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 101 – 150 osób – 150 PLN 

brutto. 

Cena łączna oferty brutto, tj. suma cen jednostkowych brutto z pkt. 1) -14) Formularza oferty 

- Załącznik nr 2 do SWZ: 2524 PLN 

(suma cen brutto z pkt. 1) - 14) powyżej będzie służyć wyłącznie do oceny ofert, zgodnie z 

Rozdziałem XIX SWZ) 

Dobrostan zwierząt (DZ) -  zaznaczone: TAK 
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