
 

Załącznik Nr 4 

do Regulaminu 

przeprowadzania 

konkursu ofert 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJEMCY  

W KONKURSIE OFERT  

  

Dotyczy: nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie obwoźnej działalności 

gastronomicznej z dwóch wózków/rowerów gastronomicznych oferujących:  

1. kawę i napoje gorące, 2. Lody oraz zaplecze magazynowe w budynku kiosku o 

pow. 20m2 łącznie, położonej w Parku Kultury w Powsinie przy ul. Maślaków 1, 

pozostającego w trwałym zarządzie Parku Kultury w Powsinie. 

 

Znak sprawy: DAO.221.8.2022 

 

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 3 oferty: 

Oferta nr 1 złożona przez:  

FHU Leszek Mroczek, 05-530 Góra Kalwaria, Cena netto oferty: 2 050 zł,  

Jednostkowa cena porcji lodów 50 gr będzie wynosić 3,50 zł brutto, 

Jednostkowa cena najtańszej kawy kofeinowej z mlekiem o pojemości min. 200 ml  

(bez własnego kubka na napoje) będzie wynosić 4,0 zł brutto. 

    

Oferta nr 2 złożona przez:  

Melody – Mikołaj Paszkowski, 02-904 Warszawa, Cena netto oferty: 4500 zł, 

Jednostkowa cena porcji lodów 50 gr będzie wynosić 3,50 zł brutto. 

Jednostkowa cena najtańszej kawy kofeinowej z mlekiem o pojemości min. 200 ml  

(bez własnego kubka na napoje) będzie wynosić 5,50 zł brutto. 

 

Oferta nr 3 złożona przez: 

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

4 159,00 zł, Jednostkowa cena porcji lodów 50 gr będzie wynosić 3,49 zł brutto. 

Jednostkowa cena najtańszej kawy kofeinowej z mlekiem o pojemości min. 200 ml  

(bez własnego kubka na napoje) będzie wynosić 1,90 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 porcji 

lodów 50 gr 

(20%) 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

Jednostkowa 

cena kawy o 

pojemności 

min. 200 ml 

(20%) 

 

Suma 

punktów 

1. 
FHU Leszek Mroczek, 

05-530 Góra Kalwaria 
27,33 19,94 9,5 56,77 

2. 

Melody – Mikołaj 

Paszkowski, 02-904 

Warszawa 

60 19,94 6,9 86,84 

3. 
ZPR S.A., 00-075 

Warszawa 
55,45 20 20 95,45 

 

Na podstawie kryteriów oceny ofert, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta  

nr 3 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 

 


