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Stowarzyszenie 

SOS Wioski Dziecięce w Polsce 

ul. Niedźwiedzia 39 

02-737 Warszawa 

tel.: 22 622 16 72 

fax.: 22 628 84 75 

e-mail: info@sos-wd.org 

www.wioskisos.org 

 Biłgoraj 10-01-2023 r. 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w Przetargu prowadzonym w trybie art. 701- 705 KC 

 

 
Przygotowywanie i dostawa własnym transportem zestawów cateringowych do Placówek 

Wsparcia Dziennego w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, składających się z posiłku 

jednodaniowego około 300 gram w formie podwieczorku albo zupy albo II dania, uzupełnionego 

o wodę niegazowaną o pojemności co najmniej 300ml lub sok owocowy/warzywny  

o pojemności co najmniej 200 ml w okresie od 16.01.2023 r. do 31.12.2023 r., w dni robocze  

od poniedziałku do piątku w szacowanej maksymalnej ilości do 105 posiłków dziennie dla osób 

niepełnoletnich (w wieku od 6 lat), ze świeżych produktów, wysokiej jakości, z uwzględnieniem 

wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149) 

 

Zamawiający: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce,  

ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, 

 

Informuje, że: 

 
W przetargu z 22-12-2022 r., którego przedmiotem zamówienia było Przygotowywanie i dostawa 

własnym transportem zestawów cateringowych do Placówek Wsparcia Dziennego w Programie 

SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, składających się z posiłku jednodaniowego około 300 gram  

w formie podwieczorku albo zupy albo II dania, uzupełnionego o wodę niegazowaną o pojemności 

co najmniej 300ml lub sok owocowy/warzywny o pojemności co najmniej 200 ml w okresie od 

16.01.2023 r. do 31.12.2023 r., w dni robocze od poniedziałku do piątku w szacowanej maksymalnej 

ilości do 105 posiłków dziennie dla osób niepełnoletnich (w wieku od 6 lat), ze świeżych produktów, 

wysokiej jakości, z uwzględnieniem wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149) wpłynęło 5 (pięć) 

ofert. 

 

Po przeprowadzeniu analizy pod względem zgodności z warunkami wskazanymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrano ofertę firmy: 

DZIKIE BISTRO Monika Chabros, Plac Wolności 13, 23-400 Biłgoraj 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 
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