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lORG.KLF.2621/20/3-IV.RPO/2020 

Lublin, 04.02.2020r. 

 

Informacja z postępowania 

na organizację usługi cateringowej na potrzeby warsztatów/konferencji dla beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów przeprowadzanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 

 

Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje o wyborze najkorzystniejszej  

oferty  w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843) na organizację usługi cateringowej na potrzeby warsztatów/konferencji 

dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów przeprowadzanych przez Lubelską Agencję Wspierania 

Przedsiębiorczości w Lublinie. 

 

 Została wybrana oferta: 

AGIT Agnieszka Rydz 

ul. 3  - Maja 16/7 

20-078 Lublin – 92 punkty 

 

Wykonawca zaoferował usługę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia. Jego oferta przedstawia najkorzystniejszy 

bilans ceny i innych kryteriów określonych w Rozdz. IV  OPZ: łącznie 92 punkty - kryterium cena oferty: 70 pkt, 

kryterium aranżacja stołów cateringowych 8 pkt , kryterium wygląd serwowanych potraw – 14 pkt. Cena oferty nie 

przekracza wartości środków finansowych zabezpieczonych na przedmiotowe postępowanie.  

 

Zestawienie złożonych ofert: 

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Liczba 

punktów 

Uwagi 

1. Restauracja Locomotiva 

 

ul. Północna 28c 

20 - 064 Lublin 

--------------- Oferta odrzucona – oferta niekompletna 

(brak wizualizacji propozycji i sposobu 

podawania serwowanych potraw, 

aranżacji stołów) 

2. Lawendowy Dworek 

Mirosław Augustyniak 

 

ul. Krochmalna 13c 

20 – 401 Lublin 

80,17 b.u. 

3. Lublin Grand Hotel 

Management Sp. z o.o. 

ul. Krakowskie 

Przedmieście 56 

20 – 002 Lublin 

--------------- Oferta odrzucona – Cena oferty 

przekracza kwotę jaką Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie przedmiotowego 

zamówienia. 

Wykonawca ponadto złożył ofertę 

niekompletną (brak wizualizacji 

propozycji i sposobu podawania 

serwowanych potraw, aranżacji stołów) 

 

Mając na uwadze powyższe podjęta została decyzja o zakupie przedmiotowej usługi u Wykonawcy: AGIT 

Agnieszka Rydz ul. 3 -  Maja 16/7 20-078 Lublin, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.  

 

 

Zatwierdził Dyrektor LAWP w Lublinie 

Elżbieta Katarzyna Kędzierska 
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