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Więcbork, dnia 9 grudnia f0|1r.

MGOPS/34r-2tf011

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 9f ustawy z dniaf9.0l.2004r. - Prawo zamówien publicznych (Dz.IJ. z
20l0r. Nr 113, poz. 759 z poźn.zm) niniejszym informujemy, ie w prowadzonym przez Miejsko Gminny ośrodekPomocy Społecznej ul. Mickiewicza 22a;89- 410 Więcbork w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nazadanie:

,,Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków jednodaniowych dla około 30 osób dorosĘch uczestników zajęć Srodowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku w dni robocze każdego
Ęgodnia w okresie od 02.01.2012r. do 24.12.2012r
Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożonąprzezWykonawcę:

RESTAURACJA - BAR
,,POMORZANKA"

Wiesława Szvk. Jan Śtiwińst<i
ul. ńliera zz
89-410 Więcbork

oferta

ilw

Wykonawcy została vznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert

określonego w specyfi kacj i istotnych warunków zamówienia, tj. zaw iera najnizszą cenę.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium - cena : 100
JędnocześnieZamavtiający informuje,iew niniejszym postępowaniuzłoŻono następujące oferry:

Oferta nr

1

Michał Dombrzalski
''DIsCo -BAR''

Przysiersk 74
86-122 Bukowiec

Liczbaotrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 85,60
Zamawiający zawiadamia, że Żadna ze złoŻonych ofert nie została odrzucona i żaden z Wykonawców
nie został wykluczony z postępowania o udzielenie powyŹszego zamówienia publicznego.

Zawiadomienie o terminie. po uptrnvie którego umowa może bvć zawarta
Stosownie do art.92 ust.l pkt 4 ustawy Prawo zamowień publicznych Zamawiający informuje, iż
umowa na przedmiotowe zadanie moze zostać za,warta po 16 grudnia 2011r. gdyż' zgodnię z art. 94
ust.2 pkt 3 Zamawiający może za-wrzeó umowę w sprawie zamówienia publicznego przed uptywem
terminów, o których mowa w art, 94 ust.1' jeżeli w postępowaniu o udzięlenia zamówienia o wańości
mniejszej niż kwoty określonew przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 nie odrzucono
Żadnej ofeĘ oraznie wykluczono żadnego Wykonawcy.
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