
Ogłoszenie nr 510416085-N-2021 z dnia 16.02.2021 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: Świadczenie usług w zakresie żywienia
uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI w Krakowie

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 773561-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540395542-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35108157000000,
ul. Mogilska  109, 31-571  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 47 83 54 862, e-mail
zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl, faks 47 83 54 887. 
Adres strony internetowej (url): http://malopolska.policja.gov.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Świadczenie usług w zakresie żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY
MIEJSKIEJ POLICJI w Krakowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.145.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie żywienia uprawnionych
pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. 2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia dla każdej z w/w grupy osób żywionych znajduje się w załączniku nr 2,
do OGŁOSZENIA. 3. Miejscem świadczenia usług jest siedziba Komendy Miejskiej Policji w
Krakowie ul. Henryka Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków. 4. Świadczenie usług
obowiązkowego żywienia zlecone będzie w oparciu o obowiązujące przepisy resortowe, w
których ustalone są przez MSWiA dzienne normy wyżywienia i ściśle określone stawki
pieniężne poszczególnych norm oraz przypadki Firefox
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12:49 ich stosowania. 5. Rodzaj posiłków przygotowanych w ramach poszczególnych norm
wyżywienia jest określony w załączniku nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 5 do
OGŁOSZENIA), a przewidywana ilość norm wyżywienia w okresie trwania umowy została
wyszczególniona w załączniku nr 3 do OGŁOSZENIA (kolumna 7 tabeli). Zasady rozliczenia
stawek pieniężnych w ramach wyżywienia zostały określone w § 2 umowy (załącznik nr 5 do
OGŁOSZENIA). 6. Usługa żywienia będzie świadczona w zależności od potrzeb
Zamawiającego. Przewidywane ilości norm wyżywienia podane w załączniku nr 2 do ogłoszenia
o zamówieniu są wartościami prognozowanymi. Wartości te wskazane są jedynie w celu wyboru
oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego oraz nie stanowią zobowiązania Zamawiającego
wobec Wykonawcy. Jednocześnie, Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy na poziomie
min. 70% wartości umowy określonej w §8 ust. 1.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 55300000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie
III.3) Informacje dodatkowe: 

1. Przedmiotowe usługi zaliczają się do tzw. usług społecznych, zgodnie z art. 138h ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dalej Pzp. 2. Postępowanie jest
prowadzone przy zastosowaniu przepisów określonych w art. 138o Pzp oraz zgodnie z zapisami
rozdziału XIX niniejszego Ogłoszenia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/02/2021 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5670.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: LASTRADA CATERING sp. z o.o. 
Email wykonawcy: catering@lastrada.pl 
Adres pocztowy: ul. Piastowska 47 
Kod pocztowy: 30-067 
Miejscowość: Kraków 
Kraj/woj.: małopolskie 



Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6123.60 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6123.60 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6123.60 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


