
irn.

m#M pffiMffiflY spfiŁEezr§rJ
Ka rdyr:ałł §tgfa ne Wyszyń s kiego, Pryru:asa Tysiąclecia

S7 * 410 Ostrcłęka, ul" f,Ęnina ż7, t*l" CIż9 76* żż
www,dps-ostnol*ka 

" 
p|, e-rna i i : d ps6ld ps-ostrnleka. pl,

DPS l ZP - 230 1CPY grupa 153 l17
przętarg nieograniczony na dostawy
owoców, warzyw i podobnych produktów w 20l8r.

Sfi/81, fax il2§ 76fi ż2 85,
§ekreta !"i*t@dps-ostroleka. pl
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Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o udzięlenie zamówienia publicznego m 613011 -N- 2017,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę: Owoców, warzyw i
podobnych produktów CPV grupa153

Dom Pomocy Społecznej, uprzejmie informuj e, że zgodnie z art,92 ustawy z dnta}9
stycznia2}}4r. Prawo Zamówięf. Publicznych (tj. Dz. U , z 20I5r., poz, 2164 z późniejszymi
zmtanami), postępowanie o udzięlęnie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, na dostawę Owoców, warzyw i podobnych produktów, zostŃo rozstrzygnięte.
część 1 owoce i warz)rwa przetworzone lub zakonserwowane
Wpłynęły dwie oferty, które spełniały warunki SIWZ i nie podlegały odrzuceniu.
Oferty zJożyły następujące firmy:
1.Oferta nr 0l POLARIS

Przedsiębiorstwo Produkcyj no-Handlowe
Mń gor zata Grus zc zyń ska
62-800 Kalisz, ,,ń. Żołnierska 20A

2, Oferta nr 02 ABER sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiejl92lr.; 02- 366 Warszawa

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

1) Oferta nr 01 100,00pkt
2) Ofertanr 02 54,95pŁJ

Zamawtający wybrał ofertę nr 01 jako najkorzystniejsząptzy przyjętym kryterium oceny ofert.
Uzasadnienie wyboru:
KrYerium ocęny ofęrtzawartym w SIWZ jest najuiższa cena brutto. Oferta wybrana jako
najkorzystniejsza spełnia wymogi dotyczące przedmiotu zamówieniazanajniższą cenę.
Termin podpisania umowy :

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta nie wczęśniej niz po upływie pięciu dni od dnia
ptzekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

część2warzywa kiszone
Wpłynęły dwie oferty, które spełniały waruŃi SIWZ i nie podlegały odrzuceniu,
Oferty złożyŁy następujące firmy:
1.Oferta nr 01 POLAzuS

Przedsiębiorstwo Produkcyj no-Handlowe
MŃgorzata Gruszczyńska
62-800 Kalisz, ul, Żołniętska 20A


