
SR-11.272.2.16.2023 Załącznik nr 7 

do Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych 

w Starostwie Powiatowym w Kielcach 

Notatka służbowa 
dotycząca zamówienia, którego udzielenie jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy 

z 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) 

1. Przedmiotem zamówienia jest „ Sukcesywne świadczenie usług cateringowych". 

2. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została określona na kwotę: 

61 102, 04 zł netto 

Osoby dokonujące ustalenia wartości zamówienia: Paweł Milewicz, Wioletta 

Krzyżanowska, Małgorzata Fudali, Karolina Jamrożek - Foks 
Data oszacowania wartości zamówienia: 10.01.2023 r. oraz 16.01.2023 r. 

3. Zamówienia udziela się na podstawie § 6 ww. Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach z dnia 20 stycznia 2021r. 

4. Uzasadnienie faktyczne: 

W dniu 25.01.2023 r. Zamawiający przeprowadzili rozeznanie rynku poprzez publikację 

Rozeznania rynku na swojej stronie BIP. 

W treści zaproszenia wyznaczył termin składania ofert do dnia 31.01.2023 r. Do upływu 

terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. Zamawiający przeprowadził badanie 

i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryterium określonego 

w rozeznaniu, tj. najniższa cena - 100%. 

Zamawiający przedstawia poniżej wykaz, w którym przedstawia złożone oferty. 

Nazwa (firmy) Wykonawcy, siedziba, adres Nr oferty Kryterium cena 
brutto 

Cena za całość 
zamówienia. 

Łączna 
punktacja 
przyznana 

w kryterium 
cena 

Szpital Powiatowy w Chmielniku, ul. Kielecka 1-3, 26-020 

Chmielnik 

Oferta 1 655,80 zł 100% 

Multi Paweł Kaczmarczyk, Os. Ogrody 28, 27-400 

Ostrowiec Świętokrzyski 

Oferta 2 1160,00 zł 56,53 % 

Paweł Kaleta F.H.U Kaleta, Kozłów 238, 32 - 241 Kozłów Oferta 3 755,62 zł 86, 79 % 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert, na podstawie kryterium 

określonego w rozeznaniu rynku, tj. cena brutto za całość zamówienia - 100 %. Mając zatem 



na uwadze, że Wykonawca - Szpital Powiatowy w Chmielniku, ul. Kielecka 1-3, 26-020 
Chmielnik, spełniał warunki udziału przedstawione w rozeznaniu rynku, a jego oferta 

odpowiadała treści rozeznania oraz przedstawiała najkorzystniejszą cenę brutto na 

przedmiotowe zamówienie, należało wybrać ofertę powyższego Wykonawcy jako 

najkorzystniejszą. Zamawiający udzieli zamówienia powyższemu Wykonawcy. 

Załączniki: 
1) wiosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) notatka z czynności szacowania wartości zamówienia, 

3) oferta Wykonawcy. 

(Data, miejsce i podpis osoby sporządzającej notatkę) 

Zatwierdzam do realizacji: 


