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Więcbork, dnia 13 grudnia 20|2r'

DĄO.211.3.201f

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art' 92 ustawy z dnia f9 sĘcznia f004r, _ Prawo zamówień publicznych ( Dz.IJ. z
2010r. Nr 113, poz, 759 z poźn'zm,) niniejszym informujemy, Że w prowadzonym przez Miejsko-
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku ul. Mickiewicza ffa, 89-410 Więcbork w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanię:

Przygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni nauki szkolne, w okresach od 02,01.2013r. do
21.06.2013r, oraz od 09.09.2013r. do 20.12.2013r. do szkół w gminie Więcbork (tj. do
Zespoła Szkół w Pęperzynie, Zespołu Szkół z oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu,
Szkoły Podstawowej im" Jana i Elżbiety orzelskich w Runowie Krajeńskim, Szkoły
Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie, Gimnazjum w Sypniewie, Szkoły
Podstawowej w Zakrzewku), gorqcych posiłków jednodaniowych, dziennie dla ok. 130
uczniów zamieszkujqcych na terenie gminy Więcbork,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę :

Zywienie Zbiorowe i Gastronomia
Bronisław Becker

89-430 Kamień Kr., ul. Szkolna 1

ofeńa w/w Wykonawcy zostaŁa lznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,tj. zawieranajniższącenę. ,

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena : 100

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze w niniejszym postępowaniu złoiono następujące oferry:

Oferta Nr 3 Restauracja-Bar
o, Pomorzankatt
Wiesława Sryk, Jan Śtiwinsn
ul. Hallera 27'89-410 Więcbork

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kr}terium cena : 75,58

Srodowiskowy Dom
Samopomocy
ul. Pocztowa l6' 89-410 Więcbork
tel./fax 52 389 89 36
e-mail: sds.wiecbork@wp,pl

Święt|ica Środowiskowa
,,Uśmiech,'
ul' Pocztowa 16, 89-4l0 więcbork
tęl' 52389 6'7 |5
www,swietlica.mgopswiecbork.pl
e-mail: swietlica@mgopswiecbork.pl

Punkt Interwencji
Kryrysowej

Mieszkania Chronione

ul' Mickiewicza 22a. 89.410 więcbork ul. Kościuszki 3,

tel' 52 389 53 56 89.410 Więcbork
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Ponadto' Zamalviający informuje, że na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia29 sĘcznia
2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z f0|0r, Nr l l3,poz. 159 z późn.zm.) z postępowania
zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

,,Disco- Bar'o Michał Dombrzalski
Prrysiersk 74
86-122 Bukowiec

Uzasadnienie faktvczne wykluczenia Wvkonawcy :

Działając w Ębie art.26 wt.3 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004r. _ Prawo zamówień publicznych
Zamawiający w dniu 6 grudnia 2012r, wezwał Wykonawcę do uzupetnienia dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez przedłoŻenie wyjaśnień
dotyczących treści złożzonej ofeĄ w kwestii doĘczącej czasu na pokonanie odległości międry
siedzibą Wykonawcy a miejscowościami' do których naleĘ dowozió gorące posiłki jednodaniowe'
Wyznaczony przezZamawiającego termin nazłoŻenie wyjaśnień upływał l2 grudnia 20|fr, o godz.
l2 oo. Wykonawca nie złoĘł wyjaśnień w WznaczonymptzezZamawiającego terminie'

Uzasadnienie orawne wykluczenia Wvkonawczv:
art.f4ust'2pkt4 ustawyzdniaf9sĘczniaf004r.Prawozamówieńpublicznych(Dz.IJ,z2010r.Nr
773, poz. 759 z poźn'zm') - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców'
którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu .

Na podstawie art.24 ust.4 ustawy Prawo zamówięń publicznych _ ofeńę Wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą.

Zawiadomienie o terminie. po upływie którego umowa może bvć zawarta
Stosownie do art.92 ust.l pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający infomuje, że
umowa na przedmiotowe zadanie moze zostać za-warta po dniu 24 grudnia 2012r.. tj. w terminie nie
krótszym niż, |0 dni od dnia przesłania zawtadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofeĘ, poniewaz
wartośó zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11
ust.8, a zawiadomienie to zostało przesłane w sposób inny niż określony w aft.2J ust.2 ustawy.
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