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PZP.271.21.2022                           Warszawa, 21 czerwca 2022 r.

   

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 21 czerwca 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 21 czerwca 2022 r. do godziny 11:00 wpłynęły  

do Zamawiającego 4 oferty złożone przez Wykonawców: 

 

Oferta nr 1 – Bracia Pietrzak sp. j. ul. Paderewskiego 17, 05-220 Zielonka 

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

grupy 50 -100 osób – 116,00 PLN brutto, 

2) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Przerwa kawowa dla grupy 15-30 osób -    

 32,50 PLN brutto,  

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

 32,50 PLN brutto,  

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

30,00 PLN brutto,  

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

30,00 PLN brutto, 

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

osób – 28,00 PLN brutto,  

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

grupy 50-100 osób – 58,00 PLN brutto,  

8) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Tort – dla grupy 50-100 osób -14,00 PLN 

brutto,  
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9) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 15-30 osób – 67,00 PLN 

brutto,  

10) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 31-49 osób – 67,00 PLN 

brutto,  

11) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 50-100 osób – 62,00 PLN 

brutto,  

12) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 101 – 150 osób – 60,00 PLN 

brutto. 

Cena łączna oferty brutto, tj. suma cen jednostkowych brutto z pkt. 1) -12) Formularza 

oferty – Załącznik nr 2 do SWZ: 597,00 PLN  brutto 

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 50 -100 osób – 138,00 PLN brutto, 

2) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Przerwa kawowa dla grupy 15-30 osób -    

 48,00 PLN brutto,  

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

 42,00 PLN brutto,  

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

42,00 PLN brutto,  

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

– 40,00 PLN brutto, 

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

100 osób – 28,00 PLN brutto,  

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

grupy 50-100 osób – 64,00 PLN brutto,  

8) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Tort – dla grupy 50-100 osób -22,00 PLN 

brutto,  
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9) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 15-30 osób – 89,00 PLN 

brutto,  

10) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 31-49 osób – 62,00 PLN 

brutto,  

11) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 50-100 osób – 55,00 PLN 

brutto,  

12) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 101 – 150 osób – 54,00 

PLN brutto. 

Cena łączna oferty brutto, tj. suma cen jednostkowych brutto z pkt. 1) -12) Formularza 

oferty – Załącznik nr 2 do SWZ: 684,00 PLN  brutto 

Dobrostan zwierząt (DZ) -  zaznaczone:  TAK 

 

Oferta nr 3 – KD Logistics sp. z o. o. 

Zamawiający informuje, iż nie miał możliwości otwarcia ww. oferty poprzez dedykowane 

do tego narzędzie na miniPortal, albowiem oferta ta została zaszyfrowana kluczem do 

innego postępowania 

Zamawiający informuje, iż otrzymał następujący komunikat:  

„Szczegóły postępowania 

Identyfikator: 724e96dc-4781-489c-87dc-514c93729ffa 

Nazwa postępowania: Usługa cateringowa realizowana na terenie województwa 

mazowieckiego 2022” 

Rezultat deszyfrowania: Nie jesteś twórcą postępowania dla którego zaszyfrowano ten 

plik” 

 

Oferta nr 4 – Catering Wiśniewscy ul. Zaborowska 4a/5, 01-462 Warszawa 

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

grupy 50 -100 osób – 170,00 PLN brutto, 
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2) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Przerwa kawowa dla grupy 15-30 osób -    

 43,00 PLN brutto,  

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

 43,00 PLN brutto,  

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

43,00 PLN brutto,  

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

– 43,00 PLN brutto, 

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

100 osób – 35,00 PLN brutto,  

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

grupy 50-100 osób – 55,00 PLN brutto,  

8) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Tort – dla grupy 50-100 osób -20,00 PLN 

brutto,  

9) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 15-30 osób – 60,00 PLN 

brutto,  

10) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 31-49 osób – 60,00 PLN 

brutto,  

11) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 50-100 osób – 60,00 PLN 

brutto,  

12) Cena jednostkowa za usługę cateringową: Lunch dla grupy 101 – 150 osób – 60,00 

PLN brutto. 

Cena łączna oferty brutto, tj. suma cen jednostkowych brutto z pkt. 1) -12) Formularza 

oferty – Załącznik nr 2 do SWZ: 692,00 PLN  brutto 

Dobrostan zwierząt (DZ) -  zaznaczone:  TAK 
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