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                                                                                                                  Szczecin, dn. 10.02.2017 r. 

 

                                                                                                                              
 

                                                                                 1.   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Europex 
                                                      Wojciech Bieńkowski 

                                         ul. 3 maja 20 

                                              70-215 Szczecin 

                                                           email: gastro@interia.eu 

 

                                                 2.    Firma Usługowa „Remo” 
                                                     Remigiusz Raduszewski 

                                                  ul. Malczewskiego 9/6 

                                         71-616 Szczecin 

                                                   email: Madar7@tlen.pl 

 
 

Dotyczy: postępowania w drodze przetargu cywilnego przeprowadzanego zgodnie z 
postanowieniami trybu, o którym mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz. U.  z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) na: „Wynajem pomieszczeń oraz 
prowadzenie w nich działalności gastronomiczno-kulturalnej w budynku Centrum Dialogu 
Przełomy”. 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
 

Na podstawie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.  z 2016r. 
poz. 380 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w dniu 10.02.2017 r. zakończono 
posiedzenie komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w 
trybie przetargu cywilnego na: „Wynajem pomieszczeń oraz prowadzenie w nich działalności 
gastronomiczno-kulturalnej w budynku Centrum Dialogu Przełomy”. 
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 W prowadzonym postępowaniu zostały złożone 2 oferty wg zestawienia: 
 

l.p. 

Wykonawca 
Cena/ 
punkty 
60% 

Koncepcja 
prowadzenia 

kawiarni/ 
punkty 
20% 

Koncepcja 
aranżacji 
wnętrza 

kawiarni/ 
punkty 
20% 

SUMA: 

1. Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
Europex 
Wojciech Bieńkowski 
ul.3 maja 20, 70-215 
Szczecin  

750.00 
60pkt 

14,75pkt 1,5pkt 76,25pkt 

 2. Firma Usługowa 
„Remo” Remigiusz 
Raduszewski, 
 ul. Malczewskiego 9/6, 
71-616 Szczecin 

615.00 
49,2pkt 

19,5pkt 7,25pkt 75,95pkt 

 
 Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
 Europex Wojciech Bieńkowski ul. 3 maja 20, 70-215 Szczecin, która uzyskała najwyższą 
 ilość punktów. 
 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium: 
 „cena” –  waga 60% 
 „ koncepcja prowadzenia kawiarni” – waga 20% 
 „ koncepcja aranżacji wnętrza kawiarni – waga 20% 
 Ww. wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 
 zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów. 
 Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie dogodnym dla obu stron 
 umowy. 
 
 
 
 
                                                                                                        ………………………….. 
 
 
 

Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu: 091 4315 204  
lub e-mail: biuro@muzeum.szczecin.pl 
 
 
Potwierdzam otrzymanie dwóch stron pisma w dniu……………………….. r. o godz………. 
 
 
…………………………………….. 
Podpis osoby przyjmującej korespondencję 

 
 


