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zAWlADoMlENlE
O WYBORZE NAJKORZYSTNlEJSZEJ

-

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

OFERTY

Prawo zamówień publicznych (t,j, Dz. U.

z

20t3r, poz.907 z późn. zm.) niniejszym informujemy, że w prowadzonym przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Więcborku ul. Mickiewicza 22a, 89-410 Więcbork

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

przygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni nuuki szkolnej, w okresach od 77 stycznia 2076r, do 24 czerwca
2076r. ordz od 72 września 2076r. do 22 grudnia 2076r. do szkół w gminie Więcbork (tj. do Zespołu Szkół w
Pęperzynie, Zespolu Szkół z Oddziałami lntegracyinymi w lastrzębcu, SzkoĘ Podstawowej im. lana i Elżbiety
Orzelskich w Runowie Krajeńskim, Zespołu Szkół w Sypniewie, Szkoly Podstawowej w Zakrzewku), gorqcych
posiłków jednodaniowych, dlą uczniów zamieszkujqcych na terenie gminy Więcbork
wybrano najkorzystniejszą oferte nr 2 złożonąprzez Wykonawcę

:

Restauracja-Bar,,Pomorzanka"

Wiesława Szyk, Jan Śliwinsti
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

70% oraz czas dostawy

-

znaczenie

30%o.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium - cena: 69,40
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium

-

czas dostawy: 25

Łączna liczba otrzymanych punktów: 94,40
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożononastępującą ofertę:

Oferta Nr

1

Żywienie Zbiorowe i Gastronomia

Środowiskowy Dom
§amopomocy
ul, Pocztowa 16, 89-410 Więcbolk

tęl,/fu 52 389 89

36

e-mail: sds@mgopswiecbork,pl

świetlica środowiskowa
,,Uśmiech"
ul, Pocztowa l6, 89-4l0 Więobork
tel, 52 389 ó7 l5
www.świetlica.mgopswiecbork.pl
e-mail: swietlica@mgopswiecbork.pl

Punkt

lnterwencji

Kryrysowej

ul, Mickiewicza 22a, 89-4l0
tel. 52 389 53

5ó

MieśzkaniaChronione

Więcbork

ul, Kościuszki 3,
89-410 Więcbork
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Bronisław Becker
Plac Od rodze nia 22l 23, 89-430 Kamień Kraj.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium

cena; 70

Liczba otrzymanych punktów na

czas dostawy:

podstawie kryterium -

1"0

Łączna liczba otrzymanych punktów: 80
Ponadto, Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta oraz nie
został wykluczony żaden wykonawca,

Zawiadomienie o teĘminie, po upłvwie którego umowa może bvć zawarta
Stosownie do art, 92 ust, 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa na
przedmiotowe zadanie może zostać zawarta po dniu 23 grudnia 2015 r. tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ wartośćzamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust,8, a zawiadomienie to zostało
przesłane w sposób inny niż określonyw art.27 ust, 2 ustawy.
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