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i) Oferta nr 01 -
2) Ofertanr 02 -

Il l l.

99,I7pkt
100,0Opkt
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Ostrołęka, dn.05. 1ż.20|7 r.
DPS-ZP- 230 l CPY gupa 032117
przętar g nieograniczony na dostawę
warzyw, owoców, pieczarek w 2018r.

DoĘczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 61235I- N -2017
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę watzyw, owoców,
pieczarek CPV grupa}3ż.

Dom Pomocy Społecznej, uprzejmie informuj e, że zgodnię z art, 92 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r, Prawo Zamowień Publicznych (tj. Dz. U. z 20I5r., poz.2164 z późniejszymi
zmianami), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie ptzetargu
nieograniczonego, na dostawę watzyw, owoców, pieczarek, zostało rozstrzygnięte.

Częśó 1. Warrywa
Wpłynęły dwie oferty, które spełniały waruŃi SIWZ i nie podlegały odrzuceniu.
Oferty złożyły następujące firmy:

l.Oferta nr 01 Wald emar Parzych HURTOWNIA ,,MICHAŁEK"
ul. Heleny Modrzejewskiej 3a, 07-409 Ostrołęka

Z.0ferta nr 02 Artur Chojnicki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
ul. Aleksandra T. Lenartowicza I0;07- 4I7 Ostrołęka

Kryterium oceny ofert - cena brutto I00%;
Ocena ofert (punktacja) :

1) Oferta nr 01 - 84,08pkt
2) Ofertanr 02 - 100,00pkt
Zamawiający wybrał ofertę nr 02 jako najkorzystniejszą ptzy przyjętym kryterium oceny ofert.

Uzasadnienie wyboru:
Kryterium oceny ofert zawaĘm w SIWZ jest najniższa cena brutto. Oferta wybrana jako
najkorzystniejsza spełnia wymogi dotyczące przedmiotu zamówieniazanajniższą cenę.
Termin podpisania umowy:
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie pięciu dni ocl
dnia pr zekazania zaw iad omi eni a o wyb o rze o ferty,

Część 2. Owoce
Wpłynęły dwie oferty, które spełniały warunki SIWZ i nie podlegały odrzuceniu.
Oferty złożyŁy następujące firmy:

1.Oferta nr 01 Waldemat Pauych HURTOWNIA ,,MICHAŁEK"
ul. Heleny Modrzejewskiej 3a, 07-409 Ostrołęka

2.ofęrtanr 02 Artur Chojnicki Prżedsiębiorstwo Handlowo-Uśługowe
ul. Aleksandra T. Lenartowicza I0;07- 4l7 Ostrołęka

Kryterium oceny ofert - cena brutto l00%;
Ocena ofert (punktacj a) :


