
 

Załącznik Nr 4 

do Regulaminu 

przeprowadzania 

konkursu ofert 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJEMCY  

W KONKURSIE OFERT  

  

Dotyczy: nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

gastronomicznej oferującej gorące dania, ciepłe i zimne przekąski, napoje, lody itp. 

o pow. 112 m2 łącznie, położonej w Parku Kultury w Powsinie przy ul. Maślaków 1, 

pozostającego w trwałym zarządzie Parku Kultury w Powsinie. 

 

Znak sprawy: DAO.221.7.2022 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Park Kultury w Powsinie Jednostka Budżetowa  

m.st. Warszawy jako Wynajmujący zawiadamia Państwa o wyniku niniejszego konkursu 

ofert: 

W przedmiotowym postępowaniu  złożono 2 oferty: 

Oferta nr 1 złożona przez: 

Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A., 00-075 Warszawa, Cena netto oferty: 

5 459,00 zł. Jednostkowa cena wody butelkowanej gazowanej i niegazowanej o 

pojemności 500 ml wynosić będzie 2,90 zł brutto. 

Jednostkowa cena soku 100 % pomarańczowego i jabłkowego w przeliczeniu na 100 ml, 

będzie wynosić 0,34 zł brutto. 

Oferta nr 2 złożona przez: 

NOVA Sp. z o.o., Żerniki Wrocławskie 55-010 Św. Katarzyna, Cena netto oferty:  

4180,00 zł. Jednostkowa cena wody butelkowanej gazowanej i niegazowanej o 

pojemności 500 ml wynosić będzie 5,50 zł brutto. 

Jednostkowa cena soku 100 % pomarańczowego i jabłkowego w przeliczeniu na 100 ml, 

będzie wynosić 2,66 zł brutto. 

 

 

 

 

 



 

Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu: 

Nr 

oferty 

Nazwa, siedziba  

i adres Najemcy, 

który złożył ofertę 

Liczba 

punktów 

w 

kryterium 

cena 

(60%) 

 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

Jednostkowa 

cena wody 

butelkowanej 

gazowanej  

i niegazowanej 

o pojemności 

500 ml  (20%) 

Liczba punktów 

w kryterium 

Jednostkowa 

cena soku 100 % 

pomarańczowego 

i jabłkowego w 

przeliczeniu na 

100 ml (20%) 

 

Suma 

punktów 

1. ZPR S.A. 60 20 20 100 

2. NOVA Sp. z o.o. 45,94 10,54 2,55 59,03 

 

 

Na podstawie kryteriów oceny ofert, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta  

nr 1 złożona przez Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. 

Oferta ww. Najemcy otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert. 

     

 

/-/Grzegorz Górski  

 Dyrektor Parku Kultury w Powsinie 

 


