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Więcbork, dnia 12 grudnia 2OL6 r.

zAWlADoMlENlE

O WYBORZE NAJ KORZYSTNl EJSZEJ OFERTY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku zgodnie z art, 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2Qt5 r. poz. 2t64 ze zm.) informuje, że w prowadzonym postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

Przygotowanie i dostarczenie (dowóz} w dni nauki szkolnej, w okresach od 16 stycznia 20t7 r. do 23 czerwca

20t7 r. oraz od 11 września 20t7 r. do 22 grudnia 20t7 r. do szkół w gminie Więcbork (ti. do Zespołu Szkól w

Pęperzynie, Zespołu Szkól z Oddziałami lntegracyjnymi w Jastrzębcu, Szkoly Podstawowej im. Jana i Elżbiety

orzelskich w Runowie Krajeńskim, Zespołu Szkól w Sypniewie, SzkoĘ Podstawowej w Zakrzewku), gorących

posiłków jednodaniowych, dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Więcbork

wybrano jako najkorzystniejszą oferte nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Restauracja-Bar,,Pomorzanka"

Wiesława §zyk, Jan Śliwlństi

ul. Hallera 27,89-4L0 Więcbork

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. cena - znaczenie 60% oraz czas dostawy - znaczenie 40%o.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium - cena: 60

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium - czas dostawy: 25

Łączna liczba otrzymanych punktów: 85

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu nie złożono więcej ofert.

uzasadnienie faktvczne i prawne:

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. W trakcie prowadzonego postępowania ustalono,

że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art, 22 ust, ]. i la ustawy oraz nie podlega

wykluczeniuzpostępowaniazpowoduokoliczności określonychwart.24ust. 1i5pkt. 1ustawy,azłożona

oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy.
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Środowiskowy Dom
Sa mopo m ocy
ul, Pocztowa l6,89-4l0 Więcbolk
tel /fax 52 389 89 36

e-mail : sds@mgopswiecbork,pl

świetlica Środowiskowa
,,Uśmiech"
ul, Pocztowa 16, 89-4l0 Więcbork
tel, 52 389 67 15

www.swietlica.mgopswiecbork.pI
e-mail: swietlica@mgopsrviecbork,pl
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