PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRÓDKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Rzeszów, dnia 31.10.2016 r.
PROTOKÓŁ
postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na wykonywaniu zamówienia w postaci
świadczenia usługi cateringowej, polegającej na zapewnieniu obiadów i/lub serwisu kawowego
uczestnikom projektu „Rozszerzenie działalności Gabinetów Rehabilitacji RUDEK o Dzienny Dom
Opieki Medycznej” w ramach Działania 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w
systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług
zdrowotnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego,(zapytanie ofertowe z dnia 13.10.2016 r.).
Zamawiający: Andrzej Rudek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek,
ul. Strażacka 12 E, 35-312 Rzeszów
NIP: 813-10-02-914, REGON: 690235102
Tel. 752 235 756
Fax (+48) 17 861 10 96
Adres strony internetowej: www.rudek.com.pl
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi cateringowej, polegającej na zapewnieniu
obiadów i/lub serwisu kawowego uczestnikom projektu „Rozszerzenie działalności Gabinetów
Rehabilitacji RUDEK o Dzienny Dom Opieki Medycznej”.
Zamawiający dopuścił możliwości składania ofert częściowych (Część I i/lub Część II przedmiotu
zamówienia).
Zapytanie ofertowe dotyczące przedstawienia oferty dotyczącej wykonania zamówienia polegającego
na świadczeniu usługi cateringowej, polegającej na zapewnieniu obiadów i/lub serwisu kawowego
uczestnikom projektu „Rozszerzenie działalności Gabinetów Rehabilitacji RUDEK o Dzienny Dom
Opieki Medycznej”
z dnia 13 października 2016 r. zostało upublicznione dnia 13 października 2016 r. na dedykowanej
stronie
internetowej
wskazanej
w komunikacie
Ministra
Rozwoju
(www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) oraz na stronie internetowej Zamawiającego
(www.rudek.com.pl).
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie składania ofert tj. do dnia 21 października 2016 r.
do godz. 9:00 wpłynęły 2 oferty na realizację przedmiotu zamówienia następujących Wykonawców:
1. Maciej Frąc - M.F. FINANSE Maciej Frąc, ul. Św. Floriana 46, 35-322 Rzeszów
Data wpływu oferty: 21.10.2016 r., godz. 8:45
Wykonawca przedstawił ofertę na realizację zamówienia:
- w ramach części I - Zapewnienie obiadów dwudaniowych za cenę jednostkową brutto 12,50 zł
(słownie: dwanaście złotych 50/100); za łączną kwotę 57 750,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt siedem
tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł 00/100),
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- w ramach części II - Zapewnienie serwisu kawowego za cenę jednostkową brutto 21,50 zł (słownie:
dwadzieścia jeden złotych 50/100); za łączną kwotę 99 330,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści zł 00/100).
Wykonawca jako Wymagany termin wskazania przez Zamawiającego dokładnych dat i godzin
podawania obiadów i/lub serwisu kawowego oraz wskazań co do diet ustalonych dla uczestników
projektu wskazał: nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowaną datą świadczenia usługi.
Wykonawca jako Wymagany termin zgłoszenia przez Zamawiającego zmian ustalonych dat, godzin
podawania obiadów i/lub serwisu kawowego, ustalonych diet i/lub składników serwisu kawowego
wskazał: nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowaną datą świadczenia usługi.
2. Rafał Witek - RZESZOWSKA Rafał Witek, Plac Ofiar Getta 5, 35-002 Rzeszów
Data wpływu oferty: 21.10.2016 r., godz. 8:52
Wykonawca przedstawił ofertę na realizację zamówienia:
- w ramach części I – Zapewnienie obiadów dwudaniowych za cenę jednostkową brutto 19,99 zł
(słownie: dziewiętnaście złotych 99/100); za łączną kwotę 92 353,80 zł brutto (słownie:
dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote 80/100);
- w ramach części II - Zapewnienie serwisu kawowego za cenę jednostkową brutto 7,89 zł (słownie:
siedem złotych 89/100); za łączną kwotę 36 451,80 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy
czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 80/100).
Wykonawca jako Wymagany termin wskazania przez Zamawiającego dokładnych dat i godzin
podawania obiadów i/lub serwisu kawowego oraz wskazań co do diet ustalonych dla uczestników
projektu wskazał: nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowaną datą świadczenia usługi.
Wykonawca jako Wymagany termin zgłoszenia przez Zamawiającego zmian ustalonych dat, godzin
podawania obiadów i/lub serwisu kawowego, ustalonych diet i/lub składników serwisu kawowego
wskazał: nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowaną datą świadczenia usługi.

Po przeprowadzeniu badania ofert złożonych przez Wykonawców pod kątem spełniania przez oferty
złożone przez Wykonawców wymagań formalnych określonych w zapytaniu ofertowym, Zamawiający
stwierdził, że:
Oferty złożone przez Wykonawców:
1. Maciej Frąc - M.F. FINANSE Maciej Frąc, ul. Św. Floriana 46, 35-322 Rzeszów;
2. Rafał Witek - RZESZOWSKA Rafał Witek, Plac Ofiar Getta 5, 35-002 Rzeszów
spełniają wymagania formalne określone w zapytaniu ofertowym.
W związku z powzięciem wątpliwości co do posiadania przez Wykonawcę Macieja Frąca – M.F.
Finanse Maciej Frąc uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. zezwoleń na prowadzenie
działalności w zakresie produkcji i obrotu (w tym przewozu) żywnością, spowodowanych nazwą
prowadzonej działalności gospodarczej (M.F. Finanse), działając na podstawie zapisów zapytania
ofertowego, zgodnie z którymi, w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych
Strona | 2

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRÓDKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności
oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający wezwał w dniu
26.10.2016 r. Wykonawcę Macieja Frąca – M.F. Finanse Maciej Frąc do przedłożenia dokumentów
potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do świadczenia usług objętych przedmiotem
zamówienia, tj. produkcji żywności i przewozu żywności, wydanych przez właściwego Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, tj. co najmniej aktualnych zaświadczeń o wpisie do rejestru
zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w zakresie
działalności polegającej na produkcji żywności i obrocie (w tym przewozie) żywnością, w celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 8.4)
lit. a) zapytania ofertowego, tj. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Jednocześnie, w związku z zauważonymi rozbieżnościami w ofercie złożonej przez Wykonawcę
Macieja Frąca w zakresie ceny z tytułu realizacji części I przedmiotu zamówienia (różnica we
wskazanej łącznej wartości zamówienia netto cyfrowo i słownie, brak słownego wskazania kwoty
podatku VAT przy łącznej wartości przedmiotu zamówienia, brak słownego wskazania łącznej wartości
brutto zamówienia), Wykonawca został wezwany do potwierdzenia wskazanej w ofercie ceny
jednostkowej (netto, VAT i brutto) oraz łącznej wartości (netto, VAT i brutto) z tytułu realizacji części I
przedmiotu zamówienia.
Mając na uwadze obowiązek równego traktowania Wykonawców, Zamawiający w dniu 26.10.2016 r.
wezwał również drugiego z Wykonawców – Rafała Witka – RZESZOWSKA Rafał Witek, do
przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do świadczenia
usług objętych przedmiotem zamówienia, tj. produkcji żywności i przewozu żywności, wydanych przez
właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, tj. co najmniej aktualnych
zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, w zakresie działalności polegającej na produkcji żywności i obrocie (w tym
przewozie) żywnością, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu określonego w pkt. 8.4) lit. a) zapytania ofertowego, tj. posiadanie uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania.

Dnia 27 października 2016 r. Wykonawca Rafał Witek - RZESZOWSKA Rafał Witek, w odpowiedzi
na wezwanie Zamawiającego, przedstawił dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę
uprawnień do świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia, tj. zaświadczenie o wpisie do
rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia
25 października 2016 r. w zakresie działalności polegającej na produkcji żywności (na bazie surowców
i półproduktów) i obrotu żywnością (napoje chłodzące, piwo) z konsumpcją na miejscu w naczyniach
stołowych oraz w ramach usług cateringowych środkiem transportu marki Peugeot Partner 1.9 D o
numerze rejestracyjnym RZ 1989C.
Dnia 27 października 2016 r. Wykonawca Maciej Frąc - M.F. FINANSE Maciej Frąc, w odpowiedzi na
wezwanie Zamawiającego, przedstawił Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Rzeszowie z dnia 30 września 2016 r., z której wynika, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie zatwierdził zakład małej gastronomii Alcatraz Grill Bar w Rzeszowie w zakresie obrotu
napojami alkoholowymi wszelkiego rodzaju w opakowaniach jednostkowych (piwo, wino, wódka). Z
uzasadnienia decyzji wynika, że „Zakres zatwierdzenia zakładu wynika z sentencji decyzji i w tym
zakresie można prowadzić działalność. Zmiany tego zakresu (np. podjęcie produkcji i/lub obrotu inną
żywnością) wymagają odrębnego zatwierdzenia.”.
Strona | 3

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRÓDKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W zakresie wskazanych rozbieżności w zakresie ceny z tytułu realizacji części I przedmiotu
zamówienia (różnica we wskazanej łącznej wartości zamówienia netto cyfrowo i słownie, brak
słownego wskazania kwoty podatku VAT przy łącznej wartości przedmiotu zamówienia, brak słownego
wskazania łącznej wartości brutto zamówienia), Wykonawca wskazał słownie łączną wartość brutto
zamówienia, natomiast nie dokonał żadnych innych zmian w stosunku do pierwotnie złożonej oferty.
W związku z tym, że Wykonawca Maciej Frąc – M.F. Finanse Maciej Frąc nie przedłożył dokumentów
na potwierdzenie posiadania uprawnień do produkcji i obrotu (w tym przewozu) żywnością, a na
wezwanie Zamawiającego przedłożył wyłącznie decyzję zatwierdzającą zakład w zakresie obrotu
napojami alkoholowymi, Zamawiający uznał, że Wykonawca Maciej Frąc - M.F. FINANSE Maciej
Frąc, ul. Św. Floriana 46, 35-322 Rzeszów nie spełnia warunku określonego w pkt. 8.4) lit. a) zapytania
ofertowego, tj. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
W związku z tym, że wykonanie części I przedmiotu zamówienia – Zapewnienie obiadów
dwudaniowych, obejmuje przygotowanie i dostawę do prowadzonego przez Zamawiającego Dziennego
Domu Opieki Medycznej obiadów spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w
zapytaniu ofertowym, niewątpliwie realizacja tej części przedmiotu zamówienia wymaga posiadania
stosownych uprawnień, tj. wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (będącego konsekwencją wydania decyzji zatwierdzającej zakład w
zakresie prowadzenia działalności określonego rodzaju), co najmniej w zakresie działalności
polegającej na produkcji i przewozie żywności (przewóz jest jedną z form obrotu żywnością). Drugi z
Wykonawców - Rafał Witek – RZESZOWSKA Rafał Witek przedłożył zaświadczenie o wpisie do
rejestru zakładów, z którego jednoznacznie wynika, że prowadzony przez niego zakład posiada
uprawnienia do produkcji i obrotu żywnością z konsumpcją na miejscu oraz w ramach usług
cateringowych określonym środkiem transportu.
W świetle powyższego, Wykonawca Maciej Frąc – M.F. Finanse Maciej Frąc został wykluczony z
udziału w postępowaniu w ramach części I przedmiotu zamówienia - Zapewnienie obiadów
dwudaniowych, w związku z czym złożona przez niego oferta nie podlega ocenie w zakresie części I
przedmiotu zamówienia we wskazanych w zapytaniu ofertowym kryteriach oceny ofert.
Zamawiający uznał natomiast, że realizacja części II przedmiotu zamówienia – Zapewnienie serwisu
kawowego, ze względu na rodzaj produktów, jakie mają zostać dostarczone w ramach serwisu
kawowego, nie wymaga posiadania przez Wykonawców stosownych uprawnień, w związku z czym,
Wykonawca Maciej Frąc – M.F. Finanse Maciej Frąc spełnia warunki udziału w postępowaniu w
zakresie części II przedmiotu zamówienia, a złożona przez niego oferta podlega w zakresie części II
przedmiotu zamówienia ocenie we wskazanych w zapytaniu ofertowym kryteriach oceny ofert.

Wykonawca Rafał Witek – RZESZOWSKA Rafał Witek, spełnia warunki udziału w postępowaniu w
zakresie obydwu części przedmiotu zamówienia, w związku z czym oferta złożona przez tego
Wykonawcę podlega w zakresie części I i II przedmiotu zamówienia ocenie we wskazanych w
zapytaniu ofertowym kryteriach oceny ofert.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert w ramach każdej części przedmiotu zamówienia –
oferta mogła uzyskać maksymalnie 100 pkt:
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1. Cena brutto oferty (maksymalnie 80 pkt)
2. Wymagany termin wskazania przez Zamawiającego dokładnych dat i godzin podawania
obiadów i/lub serwisu kawowego oraz wskazań co do diet ustalonych dla uczestników projektu
(maksymalnie 10 pkt).
3. Wymagany termin zgłoszenia przez Zamawiającego zmian ustalonych diet i/lub składników
serwisu kawowego (maksymalnie 10 pkt)
 Kryterium: Cena brutto oferty
Ocena w ramach ww. kryterium została dokonana zgodnie z poniższym wzorem:
[Jednostkowa cena brutto z tytułu realizacji danej części przedmiotu zamówienia wskazana w
ofercie z najniższą ceną ÷ jednostkowa cena brutto z tytułu realizacji danej części przedmiotu
zamówienia wskazana w ofercie ocenianej] x 80 pkt.

 Kryterium: Wymagany termin wskazania przez Zamawiającego dokładnych dat i godzin
podawania obiadów i/lub serwisu kawowego oraz wskazań co do diet ustalonych dla
uczestników projektu

Ocena w ramach ww. kryterium została dokonana w następujący sposób:
a) nie później niż na 3 dni robocze przed planowaną datą świadczenia usługi – 0 pkt
b) nie później niż na 2 dni robocze przed planowaną datą świadczenia usługi – 5 pkt
c) nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowaną datą świadczenia usługi – 10 pkt
 Kryterium: Wymagany termin zgłoszenia przez Zamawiającego zmian ustalonych dat,
godzin podawania obiadów i/lub serwisu kawowego, ustalonych diet i/lub składników
serwisu kawowego

Ocena w ramach ww. kryterium została dokonana w następujący sposób:
a) nie później niż na 3 dni robocze przed planowaną datą świadczenia usługi – 0 pkt
b) nie później niż na 2 dni robocze przed planowaną datą świadczenia usługi – 5 pkt
c) nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowaną datą świadczenia usługi – 10 pkt
Ostateczna liczba punktów obliczona została dla każdej z ofert zgodnie z wzorem:
P = A (pkt) + B (pkt) + C (pkt),
gdzie:
P - liczba punktów badanej oferty
A - liczba punktów przyznanych w kryterium cena brutto oferty
B - liczba punktów przyznanych w kryterium wymagany termin wskazania przez Zamawiającego
dokładnych dat i godzin podawania obiadów i/lub serwisu kawowego oraz wskazań co do diet
ustalonych dla uczestników projektu
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C – liczba punktów przyznanych w kryterium wymagany termin zgłoszenia przez Zamawiającego
zmian ustalonych dat, godzin podawania obiadów i/lub serwisu kawowego, ustalonych diet i/lub
składników serwisu kawowego

Oferty Wykonawców zostały ocenione w następujący sposób:

Wykonawca

Maciej Frąc –
M.F. Finanse
Maciej Frąc, ul.
Św. Floriana 46,
35-322 Rzeszów

Rafał Witek RZESZOWSKA
Rafał Witek, Plac
Ofiar Getta 5, 35002 Rzeszów

Przedmiot
zamówienia

Część II –
Zapewnienie
serwisu kawowego
(21 m-cy x śr. 22
dni w miesiącu x 10
os.)
Część I –
Zapewnienie obiadu
dwudaniowego (21
m-cy x śr. 22 dni w
miesiącu x 10 os.)
Część II –
Zapewnienie
serwisu kawowego
(21 m-cy x śr. 22
dni w miesiącu x 10
os.)

Cena
jednostkowa
w zł (brutto)

Termin
Termin zgłoszenia
wskazania
przez
przez
Zamawiającego
Zamawiającego
zmian ustalonych
dokładnych dat
dat, godzin
i godzin
podawania
podawania
obiadów i/lub
obiadów i/lub
serwisu
serwisu
kawowego,
kawowego oraz
ustalonych diet
wskazań co do
i/lub składników
diet ustalonych
serwisu
dla uczestników
kawowego
projektu

21,50

1 dzień

1 dzień

19,99

1 dzień

1 dzień

7,89

1 dzień

1 dzień

Kryteria oceny - Liczba
punktów

Cena

Termin
zgłoszenia
Termin
zmian
zgłoszenia ustalonych
dat i
dat,
godzin,
godzin,
diet i/lub
diet i/lub
składników składników
Suma
serwisu
serwisu
kawowego kawowego punktów

29,36

10,00

10,00

80,00

10,00

10,00

80,00

10,00

10,00

Jak wynika z powyższego, w zakresie części I przedmiotu zamówienia oferta Wykonawcy Rafał Witek
– RZESZOWSKA Rafał Witek uzyskała 100 punktów i jest jedyną podlegającą ocenie ofertą złożoną w
odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
W zakresie części II przedmiotu zamówienia, najwyższą liczbę punktów uzyskała oferta Wykonawcy
Rafał Witek – RZESZOWSKA Rafał Witek (100 punktów) i tym samym jest ofertą najkorzystniejszą
spośród złożonych ofert.
Mając na uwadze fakt, że oferta Wykonawcy Rafał Witek - RZESZOWSKA Rafał Witek, Plac Ofiar
Getta 5, 35-002 Rzeszów, spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym i w ustalonych
kryteriach oceny ofert uzyskała 100 punktów w zakresie części I i II przedmiotu zamówienia,
w niniejszym postępowaniu wybrano następującego Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia:
Rafał Witek - RZESZOWSKA Rafał Witek, Plac Ofiar Getta 5, 35-002 Rzeszów - wykonanie
zamówienia polegającego na świadczeniu usługi cateringowej dla uczestników projektu „Rozszerzenie
działalności Gabinetów Rehabilitacji RUDEK o Dzienny Dom Opieki Medycznej”, polegającej na:
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49,36

100,00

100,00

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRÓDKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

- Zapewnieniu obiadów dwudaniowych (cześć I przedmiotu zamówienia) za cenę jednostkową brutto
19,99 zł (słownie: dziewiętnaście złotych 99/100); za łączną kwotę 92 353,80 zł brutto (słownie:
dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote 80/100);
- Zapewnieniu serwisu kawowego (część II przedmiotu zamówienia) za cenę jednostkową brutto 7,89 zł
(słownie: siedem złotych 89/100); za łączną kwotę 36 451,80 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć
tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 80/100).
Wymagany termin wskazania przez Zamawiającego dokładnych dat i godzin podawania obiadów i/lub
serwisu kawowego oraz wskazań co do diet ustalonych dla uczestników projektu: nie później niż na 1
dzień roboczy przed planowaną datą świadczenia usługi.
Wymagany termin zgłoszenia przez Zamawiającego zmian ustalonych dat, godzin podawania obiadów
i/lub serwisu kawowego, ustalonych diet i/lub składników serwisu kawowego: nie później niż na 1 dzień
roboczy przed planowaną datą świadczenia usługi.

Andrzej Rudek
Właściciel
Podpis Zamawiającego:…………………………………..

Data: 31.10.2016 r.

Załączniki:
1. Załącznik
nr
1
zapytanie
ofertowe
z
dnia
13.10.2016
r.
wraz
z załącznikami;
2. Załącznik nr 2–potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego na dedykowanej stronie
internetowej
wskazanej
w
komunikacie
Ministra
Rozwoju
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl;
3. Załącznik nr 3– potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej
Zamawiającego www.rudek.com.pl;
4. Załącznik nr 4 – oferta z dnia 21.10.2016 r. złożona przez Macieja Frąca - M.F. FINANSE
Maciej Frąc, ul. Św. Floriana 46, 35-322 Rzeszów;
5. Załącznik nr 5 – oferta z dnia 20.10.2016 r. złożona przez Rafała Witka - RZESZOWSKA
Rafał Witek, Plac Ofiar Getta 5, 35-002 Rzeszów;
6. Załącznik nr 6 - Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 25 października 2016 r. złożone przez Rafała
Witka - RZESZOWSKA Rafał Witek, Plac Ofiar Getta 5, 35-002 Rzeszów;
7. Załącznik nr 7 - Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z
dnia 30 września 2016 r. zatwierdzająca zakład małej gastronomii Alcatraz Grill Bar w
Rzeszowie w zakresie obrotu napojami alkoholowymi wszelkiego rodzaju w opakowaniach
jednostkowych (piwo, wino, wódka) złożona przez Macieja Frąca - M.F. FINANSE Maciej
Frąc, ul. Św. Floriana 46, 35-322 Rzeszów;
8. Załącznik nr 8 – zapytanie ofertowe wraz z wypełnionym formularzem oferty przesłane drogą
elektroniczną przez Wykonawcę Macieja Frąca – M.F. Finanse Maciej Frąc w dniu 27.10.2016
r.
9. Załącznik nr 9 – oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z
Wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez Zamawiającego i osoby wykonujące w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawców.
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