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ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia f004r. _ Prawo zamówień publicznych ( Dz'U. z
2010r. Nr 113, poz,759 z poźn,zm.) niniejszym informujemy, źze w prowadzonym przęz Miejsko-
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku ul. Mickiewicza Zfa, 89-410 Więcbork w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargll nieograniczonego na zadanie:

Światlczenie usług restauracyjnych potegajqcych na przygotowaniu i wydawaniu gorqcych posiłków

obiadowych _ jednodaniowych na terenie miasta tYięcborka, dla klientów Miejsko-Gminnego

ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku, w okresie od 02.0I.2013r. do 24.12.2013n

wybrano naj korzystniej szą ofe ńe n r 1 ztozoną przez W ykonawcę :

Restauracja - Bar
,rPomorzankatt

Wiesława Sryk, Jan ŚtiwiR't.i
ul. Hallera f7,89-4.l'0 Więcbork

ofęrta w/w Wykonawcy została :uznana za najkorrystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert

określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,tj. zawiera najnizszą cenę.

Liczba otrrymanych punktów na podstawie kryterium _ cena : 100

Jednocześnie Zamavtiający informuj e, ze w niniejszym postępowaniu nie złozono
ie Żadna z ofert nie została odrzucona i żnden z wykonawców nię został wykluczony
udzielenie powyższego zamówienia publicznego.

więcej ofert oraz,
z postępowania o

Zawiadomienie o terminie. po uptvwie którego umowa może bvć zawarta
Stosownie do art,92 ust.l pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, ze

umowa na przedmiotowe zadanie moze zostać zawarta po 13 erudnia 20l.2r.. gdyŻ zgodnie z art,94

ust.2 pkt |a Zamawiający moŻe za.wrzeó umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upt5.wem

terminów, o których mowa w art.94 ust.l, jezeli w przypadku trybu przetargu nieograniczonego

złoiono tylko jedną ofertę.
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środowiskowy Dom
Samopomocy
ul. Poaztowa 16,89-4l0 Więcbork
tel./fax 52 389 89 36
e-mail: sds.wiecbork@wp.Pl

ŚwietIica Środowiskowa
,,Uśmiech''
ul' Pocztowa 1ó, 89-410 więcbolk
tel' 52 389 ó7 15

www.swietlica.mgopŚwiecborkpI
e-mail: swietlica@mgopswiecbork.pl

Punkt Interwencji
Kryrysowej
ul' Mickiewicza 22a' 89.410 więcbork
tęl. 52 389 53 56

Mieszkania Chronione

ul. Kościuszki 3'
89-4l0 więcbork


