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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. nr I zamówienia 

 

Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie informuje o wyborze 

najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy Prawo 

zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na świadczenie usług 

cateringowych w ramach projektów: „Cooperation of Universities supporting the development of 

security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions” współfinansowanego w 

ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oraz 

„Przygotowanie międzynarodowych studiów magisterskich w obszarze nauk biologicznych przez KUL i 

IUS i organizacja rekrutacji” w ramach Programu KATAMARAN – Przygotowanie i realizacja 

wspólnych studiów II stopnia, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy 

pt. Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację 

międzynarodowych programów studiów, realizowany w ramach Działania 3.3 

Najkorzystniejszą ofertą, pod względem kryteriów podanych w rozdz. XI Ogłoszenia 

o zamówieniu (w kryterium oceny ofert – 60% cena, dodatkowe doświadczenie 40%), jest oferta nr 5 

złożona przez: 

 

AGIT Agnieszka Rydz 

ul. 3 Maja 16/7 

20-078 Lublin, która otrzymała 100 pkt (60 pkt w kryterium cena i 40 pkt w kryterium dodatkowe 

doświadczenie). 

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega 

odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki opisane w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz jego oferta 

uzyskała największą ilość punktów według kryteriów przedstawionych w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

Odnośnie pozostałych Wykonawców: 

W niniejszej części zamówienia złożono 4 oferty.  

 

Oferta nr I złożona przez: 

Lawendowy Dworek Mirosław Augustyniak 

ul. Krochmalna 13 c 

20-401 Lublin – została odrzucona z postępowania.  



 

 

 

Oferta nr 2 złożona przez: 

Koncertowa s.c. Jerzy Wójcik Zofia Wójcik 

ul. Kaprysowa 4 

20-843 Lublin – otrzymała 41,43 pkt (31,43 pkt w kryterium cena i 10 pkt w kryterium dodatkowe 

doświadczenie). 

 

Oferta nr 4 złożona przez: 

upHotel sp. z o. o. 

ul. Solna 4 

58-500 Jelenia Góra - została odrzucona z postępowania.  

 

     Z upoważnienia Rektora KUL 

/-/ mgr Małgorzata Baran-Sanocka 

       Dyrektor administracyjny 

 


