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DĄO.27r.5.2013

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art,92 ustawy z dnia29 sĘczniaf004r. - Prawo zamowięil publicznych (tj,Dz.lJ. z
f013r' poz'907 z poźn, zm.) niniejszym informujemy, że w prowadzonym przez Miejsko-Gminny
ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku ul. Mickiewicza ffa, 89-4|0 Więcbork postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargl nieograniczonego nazadanie.,

Prrygotowanie i dostarczenie ( dowóz ) w dni robocze, w okresie od 02.0I.2014r. do
23.12.20|4r. gorących posiłków jednodaniowychn dziennie d|a ok. 30 osób - uczestników
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku prry ulicy Pocztowej 16

wybrano najkorzystniejszą ofeńe nr 3 złożoną przez Wykonawcę :

Restauracja-Bar' Pomorzanka"
Wiesława Sryk, Jan Śtiwiństi
ul. Hallera 27 ,89-4|0 Więcbork

oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawiera najniższą cenę.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena : 100

Ponadto' Zama,wiający informuje, Że na podstawie art, f4 ust.2 pkt 4
2004r. Prawo zamówien publicznych (t j. Dz.U. z f0|3r. poz,907 z poźn.
wykluczeni następuj ący Wykonawcy:

Zywienie Zbiorowe i Gastronomia
Bronisław Becker
Plac Odrodzenia22/23
89-430 Kamień Krajeński

,

ustawy z dnia 29 sĘcznia
zm.) z postępowania zostali

-1 Środowiskowy Dom
Samopomocy
ul. Pocfowa l6, 89-4l0 Więcbork
tę|./fax 52 389 89 36
e-mail: sds.wiecbork@wp.pl

Świetlica Środowiskowa
,,Uśmiech',
ul. Pocztowa 16, 89.4 l0 Więcbork
tę|' 5f 389 6.7 |5
www.swietlica,mgopswiecbork.pl
e-mail: suietlica@mgopswiecbork p

Punkt Interwencji Mieszkania Chronione
Kryrysowej
ul. Mickiewicza 22a. 89.410 Więcbork ul. Kościuszki 3,

tęl' 52 389 53 56 89-410 Więcbork
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Uzasadnienie faktvczne wvkluczenia Wvkonawcv :

Działając w Ębie art'26 ust.3 ustawy z dnia 29 sĘcznia f004r. - Prawo zamówien publicznych
Zamawiający w dniu 4 grudnia f0l3r. we,zvvał Wykonawcę do uzupetnienia dokumentów
pofwierdzających spełnienie warunków udziafu w postępowaniu poprzez dostarczenie decyzji
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzającej, ze samochód, którym Wykonawca
dowozi posiłki w termosach lub innych naczyniach odpowiada wymaganiom sanitarno-higienicznym
do transportu z}r,vności.
Wyznaczony przez Zamawiającego termin na zt.ożenie wymaganego dokumentu, tj, decyzji, upł5.wał
1f grudnia 2013r, o godz. If ,o . Wykonawca nie złożryŁ wymaganego dokumentu w wyznaczonym
przez Zamawi aj ące go termin ie'

Uzasadnienie prawne wvkluczenia Wvkonawcy:
art.24 ust.2 pkt 4 ustawy zdniaf9 sĘcznia2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr
|13, poz. 759 z poźn.zm.) _ z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców'
ktorzy nie wykazali spełnienia warunków ldztaŁu w postępowaniu .

Na podstawie art.24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - ofetę Wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą.

Usługi Cateringowe
F.H.U. Bożena Chaberska
ul. ieromskiego 14
64-920Piła

Uzasadnienie faktvczne wvkluczenia Wykonawcv:

Działając w Ębie art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 sĘcznia f004r. _ Prawo zamówien publicznych
Zamawiający w dniu 4 grudnia f013r. werwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez dostarczenie dokumentów
potwierdzaj ących na|eŻsĄe wykonanie usfug wymienionych w załączniku nr 3 SIWZ.
Wyznaczony przez Zamawiającego termin na zł.ożenie dokumentów upływał If grudnia 20l3r' o
godz. 12 oo. Wykonawcante złoĘł wymaganych dokumentów w WznaczonymprzezZamalviającego
terminie.

Uzasadnienie prawne wykluczenia Wvkonawcy:
art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia f9 sĘcznia f004r. Prawo zamówień publicznych (tj' z f0|3r, poz'
907 z późn.zm.) _ z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie
wykaza|i spełnienia warunków udziatu w postępowaniu .

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

Zawiadomienie o terminie. po uptywie którego umowa może być zawarta
Stosownie do art,9f ust'l pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że
umowa na przedmiotowe zadanie moze zostaó za-warta po dniu 23 erudnia 2013r. tj. w terminie nie
krótszym niż, I0 dni od dnia przesłania zawiadomienia 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 art.f1 ust.2 ustawy.
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