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DAO.f7r.',|.2013

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art.92 ustawy z dniaf9 sĘcznia2004r, _ Prawo zamowien publicznych (tj.z201'3r'
poz. 907 z poźn'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:

Prrygotowanie i wydawanie gorących posiłków obiadowych . jednodaniowych na
terenie miasta Więcborka od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 11 00 do 15 00 

, w
okresie od 02 stycznia 2014r. do 24 grudnia 2014r. dla ok.80 osób dziennie
wybrano najkorzystniejszą ofeńę nr 2 ztoioną przez Wykonawcę :

Restauracja - Bar' Pomorzankatt
Wiesława Szyk, Jan Ś[wiński

ul. Hallera 27 
' 

89.41,0 Więcbork .

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

Liczba otrrymanych punktów na podstawie kryterium - cena : 100

Ponadto, Zamawiającv informuje, ie na podstawie ań.
2004r, Prawo zamówień publicznych (tj. z f0l3r. poz.
odrzucona oferta nr I złoizona przez Wykonawcę:

ZYWIENIE ZBIOROWE I GASTRONOMIA
Bronisław Becker
89-430 Kamień Kr.. Plac odrodzeniafZlZ3

89 ust.l pkt 2 ustawy z dnia f9 sĘcznia
907 z poźn.zm,) z postępowania została

Uzasadnienie faktvczne odrzucenia oferty:

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił, ie przedmiotem zamówienia
jest przygotowanie i wydawanie gorących positków obiadowych - jednodaniowych na terenie miasta

środowiskowy Dom
Samopomocy
ul' Pocztowa 16, 89-410 więcbork
rel.lfu 52 389 89 36
e-mail: sds.wiecbork@wp.pl

ŚwietIica Środowiskowa

',Uśmiech''u|. Pocztowa l6, 89-4l0 Więcbork
tę|' 52 389 61 |5
www.swietlica.mgopswiecbork.pl
e-mail: swietlica@mgopswiecbork.pl

Punkt Interwencji Mieszkania Chronione
Kryzysowej
ul. Mickiewicza 22a- 89-410 Więcbork ul' Kościuszki 3'
tel.52 389 53 56 89-410 Więcbork
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Więcborka od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od ll oo do 15 oo dla ok. 80 osób dziennie.
Zgodnie z załączonym wzorem umowy o zamówienie publiczne stanowiącym załącznik nr 5 do
przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zapisem $ 2 punktu 7 tejże umowy
Wykonawca zobowiąĄe się poprzez złoienie własnoręcznego podpisu, wyruŻając w ten sposób
akceptację warunków umowy' do przygotowania' porcjowania i wydawania gorących posiłków
obiadowych - jednodaniowych w lokalu .uqlznaczonym przez Wykonawcę usy.tuowanym na terenie
miasta Więcbork, dla klientów Miejsko-Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku' w
terminie od 02.01 .f0l4r. do f4.lf .f0l4r.
Wykonawca oświadczył, ze posiada lokal na terenie miasta Więcborka, przy tl|icy Mickiewicza 11 i
przy ulicy Gdańskiej I7 przeznaczony na świadczenie usług w zakresie wskazanym w omawianym
postępowaniu, tj. na przygotowanie, porcjowanie i wydawanie gorących posiłków obiadowych -
jednodaniowych dla klientów MGoPs. Z przedłożrcnej dokumentacji w sprawie wynika, ie
Wykonawca dysponuje lokalami pod wskazanymi adresami, w których prowadzona będzie
działalnośó Ęlko w zakresie wydawania posiłków.
W związku z powyŻszym Zamawiający uznał', ze brak odpowiedniego lokalu, spełniającego warunki
do przygotow},rvania i wydawania gorących posiłków obiadowych _ jednodaniowych skutkuje
odrzuceniem ofeĄ jako nieodpowiadającej wymaganiom specyfikacj i.

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:
art'89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ( t.s. z f013r. poz.
907 z pożn.zm.) - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treśó nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia '

Ponadto, na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1

publicznych (tj. z f0l3r, poz. 907 z poźn.zm.)
przez Wykonawaę:

USŁUGI KUCHARSKIE
Danuta Pasieka
.Ą1.60O-lecia 4
89-410 Więcbork

Uzasadnienie faktvczne odrzucenia oferfy:

ustawy z dnia 29 sĘcznia f004r. Prawo zamÓwień
z postępowania została odrzucona oferta łlr 3 złożzona

Wykonawca złożył ofeńę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Przedłożrcny dokument nie zawiera wszystkich danych' które nalezało
okręślió w punkcie l omawianego załącznika. Wykonawca ztoĘł także wymienione w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia załączniki, tj,: zał'ącznik nr f , zatącznik nr 3, zał.ącznik nr 4, które
zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinny byó wypełnione i
podpisane. Wymienione załączniki zawierają tylko dane Wykonawcy. Brak zachowania fo.-y
pisemnej poprzez niezłoięnie własnoręcznego podpisu na wymienionych formularzach ofeĘ
prowadzi do niewazności ofeĄ.
Nalezy nadmienió, ze Prawo zamówień publicznych wymaga' by oferta została zł.oŻona w formie
pisemnej, azatemby została podpisana. Podpis musi być złoŻony osobiście.
ofeńa musi byó zatem odrzucona jako niezgodna z ustawą ( art. 89 ust.l pkt 1 ustawy Prawo
zamów ień pub l icznych).

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:
ań.B9 ust.1 pkt 1 ustawy zdniaf9 styczniaf004r, Prawo zamówień publicznych (tj.z20|3r.poz.
901 z poźn. zm) _ Zamawiający odrzuca ofertę, jeie|i jest niezgodna z ustawą.

strona 2/3



l'|iejllto-trninny *irode|t Pomory lpołe*nej tł t'{ittbork*

Zawiadomienie o terminie. po upływie którego umowa może bvć zawarta
Stosownie do art.92 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje' ze
umowa na przedmiotowe zadanie moze zostaó za:warIa po dniu 16 erudnia 2013r. tj' w terminie nie
krótszym niż 10 dni od dniaprzesłaniazawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofeĘ, poniewaz
wartośó zamówieniajest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.l1
ust.8, a zawiadomienie to zostało przesłane w sposób inny niż określony w art.27 ust.2 ustawy.
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