
        Gorzów Wlkp., dnia 05 lutego 2010 r.

                                                                                     

DPS/PW/ …. /2010

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2007r.,  Nr  223,  poz.  1655  ze  zm.)  informuje,  iż  w  niżej  wskazanym 

postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 

im. Marie Juchacz

ul. Podmiejska Boczna 10 

66-400 Gorzów Wlkp.

2. Niniejsze zawiadomienie dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zakupy  i  dostawy  artykułów  żywnościowych  w  rozbiciu  na  3  zadania  tj.:  produkty 

mleczarskie,  pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie oraz owoce, warzywa i podobne 

produkty.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Data  wszczęcia  postępowania:  20  lutego  2010  r.  (ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

zamieszczone  na  stronach  portalu  internetowego Urzędu  Zamówień  Publicznych  pod  numerem 

16784 - 2010).

W  wyniku  przeprowadzonych  czynności  zamawiający  dokonał  wyboru  oferty  

najkorzystniejszej  – oferty według poszczególnych zadań:



3. Nazwa (firma) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Zadanie Nr 1 „Dostawa – produktów mleczarskich” - (CPV – 15.50.00.00 – 3)”

Hurtownia Artykułów Mleczarskich EDAM

Edward Gromiak

ul. Małorolnych 34,

66 – 400 Gorzów Wlkp.

Przy  przyjętym  w  SIWZ  kryterium  oferty  –  cena  100  %  -  wybrana  oferta  z  ceną 

140.401,27 zł uzyskała maksymalną liczbę punktów – 100 pkt. 

Zadanie  Nr 2  „Dostawa –  pieczywa,  świeżych wyrobów piekarskich  i  ciastkarskich” - 

(CPV – 15.81.00.00 – 9)

Chlebek Sp. z o. o.

ul. Podmiejska – Boczna 14,

66 – 400 Gorzów Wlkp.

Przy  przyjętym  w  SIWZ  kryterium  oferty  –  cena  100  %  -  wybrana  oferta  z  ceną 

31.631,70 zł uzyskała maksymalną liczbę punktów – 100 pkt. 

Zadanie Nr 3 „Dostawa – owoce, warzywa i podobne produkty” - (CPV – 15.30.00.00 – 1)

Zamawiający unieważnia postępowanie, w zakresie Zadania Nr 3, na podstawie art. 93 ust. 1 

pkt  1  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  Z 2007 r.,  Nr  223,  poz.  1655 ze zm.)   – 

ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu oraz nie wpłynął żaden wniosek o 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  od  wykonawcy  nie  podlegającego  wykluczeniu,

z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 

4. Oferty odrzucone: 

Oferta  odrzucona -  Zadanie  Nr  2  „Dostawa  –  pieczywa,  świeżych  wyrobów  piekarskich  i 

ciastkarskich” - (CPV – 15.81.00.00 – 9): Piekarnia, Mirosław Gaborek, ul. Warszawska 176, 66 

– 400 Gorzów Wlkp.

Oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia.  zamawiający  odrzucił  ofertę  wykonawcy  z  powodu  braku oświadczeń

i dokumentów potwierdzających, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 

działalności  lub  czynności  i  spełnia  warunki  zawarte  w  art.  25  ustawy  Prawo  zamówień 



publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.),  tym samym oferta nie  spełnia wymogów 

zawartych w SIWZ w pkt VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oferta  odrzucona -  Zadanie  Nr  2  „Dostawa  –  pieczywa,  świeżych  wyrobów  piekarskich  i 

ciastkarskich”  -  (CPV –  15.81.00.00  –  9):  Piekarnia,  cukiernia,  Janina,  Wacław  Gursz,  ul. 

Gwardii Ludowej 33, 64 – 400 Międzychód.

      Oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia.  Zamawiający  odrzucił  ofertę  wykonawcy  z  powodu  nieprawidłowego 

załącznika  Nr  2  do  SIWZ,  który  jest  załącznikiem ofertowym,  tym samym oferta  nie  spełnia 

wymogów zawartych w SIWZ w pkt VI Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć 

wykonawcy  w  celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

        Zamawiający zaprasza  17  lutego 2010 r.  w godz.  od 9.00  do 12.00  (po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu  z  zamawiającym)  wykonawcę,  którego  oferta  została  wybrana  jako 

najkorzystniejsza do podpisania umowy.


	ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

