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Gmina Miasto Szczecin 

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie 

ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin 

biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl  

 

Szczecin, dnia 16 grudnia 2021 r. 

 

Nr referencyjny: ZŻM/28/2021 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

„Świadczenie usług cateringowych w 2022 roku dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia 

w trzech Żłobkach Miejskich w Szczecinie” 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

W CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA  

Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwana dalej „ustawą pzp” 

informuje, iż w części I przedmiotowego postępowania, wybrano następującą ofertę: 

 

Anna Topa 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:  

„J.B. PARTNERS Anna Topa" 

ul. Pokoju 48 

71-739 Szczecin 

  

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM: 
 

Ranking Wykonawca 
Cena brutto 

jednego oraz 20.152 
zestawów wyżywienia 

Kryterium społeczne -  
zatrudnienie osób z 
grup zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym 

Suma pkt 

1 

Anna Topa 
prowadząca 
działalność 

gospodarczą pod 
firmą: 

„J.B. PARTNERS 
Anna Topa" 

ul. Pokoju 48 
71-739 Szczecin 

 
10,80 zł brutto za jeden 

zestaw wyżywienia 
 

217.641,60 zł brutto za 
20.152 zestawów 

wyżywienia 
 

- 56,55 pkt 

 
Wykonawca oświadcza, 

że do realizacji 
zamówienia zatrudni w 
pełnym wymiarze pracy 
co najmniej 4 osoby z 
grup wskazanych w 

SWZ. 
 

- 40 pkt 

96,55 pkt 

2 

Grzegorz 
Sołoducha 

prowadzący 
jednoosobową 

działalność 
gospodarczą pod 

firmą: „P.H.U. 
PRESTO 

GRZEGORZ 
SOŁODUCHA” 
ul. Poznańska 2 
74-200 Pyrzyce 

10,18 zł brutto za jeden 
zestaw wyżywienia 

 
205.147,36 zł brutto za 

20.152 zestawów 
wyżywienia 

 
- 60 pkt 

Wykonawca nie złożył 
oświadczenia w tym 

zakresie 
 

- 0 pkt 

60 pkt 
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Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta złożona w postępowaniu przez Anna Topa prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: 

„J.B. PARTNERS Anna Topa", ul. Pokoju 48, 71-739 Szczecin, spełnia wymagania określone w 

SWZ i uzyskała 96,55 punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ. 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

W CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA  

Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 i 2  ustawy pzp, iż w części II 

przedmiotowego postępowania, wybrano następującą ofertę: 

 

Anna Topa 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:  

„J.B. PARTNERS Anna Topa" 

ul. Pokoju 48 

71-739 Szczecin 

  

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM: 

Ranking Wykonawca 
Cena brutto 

jednego oraz 8.244 
zestawów wyżywienia 

Kryterium społeczne -  
zatrudnienie osób z 
grup zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym 

Suma pkt 

1 

Anna Topa 
prowadząca 
działalność 

gospodarczą pod 
firmą: 

„J.B. PARTNERS 
Anna Topa" 

ul. Pokoju 48 
71-739 Szczecin 

 
10,80 zł brutto za jeden 

zestaw wyżywienia 
 

89.035,20 zł brutto za 8.244 
zestawów wyżywienia 

 
- 56,55 pkt 

 
Wykonawca oświadcza, 

że do realizacji 
zamówienia zatrudni w 
pełnym wymiarze pracy 
co najmniej 4 osoby z 
grup wskazanych w 

SWZ. 
 

- 40 pkt  

96,55 pkt 

2 

Grzegorz 
Sołoducha 

prowadzący 
jednoosobową 

działalność 
gospodarczą pod 

firmą: „P.H.U. 
PRESTO 

GRZEGORZ 
SOŁODUCHA” 
ul. Poznańska 2 
74-200 Pyrzyce 

10,18 zł brutto za jeden 
zestaw wyżywienia 

 
83.923,92 zł brutto za 8.244 

zestawów wyżywienia 
 

- 60 pkt 

Wykonawca nie złożył 
oświadczenia w tym 

zakresie  
 

- 0 pkt. 

60 pkt 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta złożona w postępowaniu przez Anna Topa prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: 

„J.B. PARTNERS Anna Topa", ul. Pokoju 48, 71-739 Szczecin, spełnia wymagania określone w 

SWZ i uzyskała 96,55 punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ. 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

W CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA  

Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 i 2  ustawy pzp, informuje, iż w części III 

przedmiotowego postępowania, wybrano następującą ofertę: 
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Anna Topa 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:  

„J.B. PARTNERS Anna Topa" 

ul. Pokoju 48 

71-739 Szczecin 

 

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM: 
 

Ranking Wykonawca 
Cena brutto 

jednego oraz 13.740 
zestawów wyżywienia 

Kryterium społeczne -  
zatrudnienie osób z 
grup zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym 

Suma pkt 

1 

Anna Topa 
prowadząca 
działalność 

gospodarczą pod 
firmą: 

„J.B. PARTNERS 
Anna Topa" 

ul. Pokoju 48 
71-739 Szczecin 

10,80 zł brutto za jeden 
zestaw wyżywienia 

 
148.392,00 zł brutto za 

13.740 zestawów 
wyżywienia 

 
- 56,55 pkt 

 
Wykonawca oświadcza, 

że do realizacji 
zamówienia zatrudni w 
pełnym wymiarze pracy 
co najmniej 4 osoby z 
grup wskazanych w 

SWZ. 
 

- 40 pkt 

96,55 pkt 

2 

Grzegorz 
Sołoducha 

prowadzący 
jednoosobową 

działalność 
gospodarczą pod 

firmą: „P.H.U. 
PRESTO 

GRZEGORZ 
SOŁODUCHA” 
ul. Poznańska 2 
74-200 Pyrzyce 

10,18 zł brutto za jeden 
zestaw wyżywienia 

 
139.873,20 zł brutto za 

13.740 zestawów 
wyżywienia 

 
- 60 pkt 

Wykonawca nie złożył 
oświadczenia w tym 

zakresie  
 

- 0 pkt. 

60 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta złożona w postępowaniu przez Anna Topa prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: 

„J.B. PARTNERS Anna Topa", ul. Pokoju 48, 71-739 Szczecin, spełnia wymagania określone w 

SWZ i uzyskała 96,55 punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ. 

 


