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zAWlADoMlENlE
o WYBoRZE NAJKoRZY5TNlErszEl oFERTY
Miejsko-Gminny ośrodek Pomocy społecznej W Więcborku zgodnie z ań. 92 ustawY z dnia 29 §tYcznia 2004 r.
Prawo zamówień pub|icznYch (Dz. U. z 2015 r. poz, 2164 ze zm,)infolmuje, że W prowadzonYm postĘpowani!
zamÓWienia pubIicznego Wtrybie przetargu nieograniczon€go

o !dżiel€ni€

Plzy8otowanle i dostarczeni€

(dowó2) W dnl robocze, w okl€§le

8orących poslłków jednodaniowych dzi€nnle

na zadanieI

od 2 styclnia 2o1? r, do 22 grudnia 2017 l,

dla ok. 35 osób

-

ucze§tnlków Środowiskowego DomU

samopomocyW Wlęcborku
wybranojako najkorzYstniejszą orerte nr 1złożonąprzez Wykonawcę:
Restauracia-Bar..Pońolzanka"
Wi€s|awa

szYk,

'an

Śliwiński

ul. Hallera 27, 89-410 Wlęcbork

ofefta Ww Wvkonawcy żostałauznana za najkorzystniejsżą na podstawie klYterium oceny ofert określone8o w
specyfikacjiistotnych WalunkóW zamóWienia, tj. cena-znacżenie 60%orazczas dosta Wy - zna€z€nie
Liczba otrzymanych punktóW na podstawie kryterium

-cena:60

Liczba otrzymanych punktów na podstawie krytelium -czas dostawy:40

tączna liczba otlzYmanYch punktów: 100
zamaWiającY informUje, żew niniejsżym postępowaniu złożono następującą ofertę:

nl2

of€rta
Ży\^ri€ni€

zbiorowe

i

Gastronomia,

Bronlsław Becker
Plac odlodzenla 22/23,89-430 Kami€ń

Kr.

Liczba onzymanych punktów na podstawie kryteriUm
Licżba otrzymanych punktów na podstawie kryteriUm

- cena:50,20
- czas dostawy:

35

Łącrna liczba otrzymanych punktów: 85,20
Jednocześnie zarnawiający informUje, iż w postępowaniU nie zlożono Więcej ofelt.
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Ure§adnienie faktvazne l Drawne:

W prowadzonym postępowaniu nejwyżej oceniono ofertą nr 1, W tlakcie prowadzonego

postępowania

ustalono, że WYkonawca, który żłożyłWW ofertą spełnia Warunki udzialu W postępowaniu okreŚlone W aft. 22
ust.

1ila

ustawY oraż nie podlega wykluczeniu ż postępowania z powodu okoliczności określonych W art, 24

ust. 1i 5 pkt, 1 ustewy, a złoŻona oferta ni€ podlega odrżuceniu na podstawie art, 89 Ustawy,

.:..-i:,,ji 9I::ll::^
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