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ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dniaf9.0|.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.lJ. z
20I0r. Nr l13, poz, 759 z późn.zm) niniejszym informujemy, że w prowadzony^ pi,", Miejsko Gminny ośrodekPomocy Społecmej ul. Mickiewicza 22a;89- 410 Więcbork w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargunieograniczonego nazadanie:
,,Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków jednodaniołlych dla około 110 uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Więcborka w dni nauki szkolnej w okresach od
02.01.2012r. do 22.06.2012r oraz od 10.09.2012r. do f1.t2.20l2r. (tj. Szkoła Pódstawowa w
Runowie Kr., Szkoła Podstawowaw Zakrzewkuo Zespół Szkół w Pęperzynie, Zespół Szkół w
Jastrzębcu, Szkoła Podstawowa w Sypniewie).
Wybrano najkorrystniej szą ofertę nr 4 złożonąprzez Wykonawcę

:

RESTAURACJA - BAR
,,POMORZAI\I(A"
Wiesława Sryk, Jan Śliwinsn
ul. Hallera 27
89-410 Więcbork

oferta tv/w Wykonawcy została lznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert

określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , tj. zawieranajnizszą cenę.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium - cena : 100
Jednocześnie Zamawiający informuj e,

oferta Nr

1

ż.e w

niniejszym postępowaniu złoŻono następujące oferty:

Centrum Ekonomi Społecznej BONUM
ul. Gajdy 3
87-300 Brodnica

Liczba otrrymanyah punktów na podstawie kryterium cena: 74,80
Oferta nr

2

,,DISco -BAR' Michał Dombrzalski

Prrysiersk 74
86-122 Bukowiec

Liczbaotrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 90,08
Ponadto Zamawiającv informuje, Że na podstawie art.24 ust'2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych z postępowania zostali wyk|uczeni następuj ący Wykonawcy:

.'BATYSKAF'' Michał Połcryński
ul. Powstańców Wkp. 19

89-100 Nakło n. Not.

Działając w trybie art' f6 ust.3 ustawy z dnia 29 sĘcznia 20O4r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający w dniu 07 grudnia f}IIr. wezvvał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów

potwierdzaj ących spełnianie warunków udziału w po stępowaniu poprze z pr zedŁożenie

1. informacji o wykonaniu usfugi

_ co

:

najmniej jednej trwającej 6 miesięcy polegającej na
przygotowaniu i dostarczeniu gorącego posiłku d|a przynajmniej 80 o'ób d"i"n,'ie"w
okresió ó.tńi"r'
trzech |at przed uptywem terminu sktadania ofert, a jeżrcli okreJ prowadzenia działalnościjest
krótszy
- w tym okresie oraz dokumentu potwierdzĄącego fakt, że zamówienie zostało wykonane na|eĘcie.
Wykonawca nie odpowiedziat na wezwanie ZamawiĄącego i nie uzupełnił dokumentów
w
W znaczonym przez Zamawiającego terminie.
art. f4 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia f9 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych _
z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcow,ktorzy nie wykazali spełniania
warunków udziału

w postępowaniu.
Na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Pzp _ ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
renle o

Stosowniedoart.92ust.1pkt4ustawyPrawo,@mawiającyinformuje,iż
umowa na przedmiotowe zadanię może zostaó zawarta po 26 grudnia 2011r..
ł. w terminie nie
krótszym niż, |0 dni od dnia przesłania zawiadomienia

o *ybo."" of.Ę,'4koffiiie.isze;, ponieważ
wartośó zamówienia jest mniejsza niż kwoĘ określone w przepisach wydanycń
na podstawie art.11
ust.8, a zawiadomienie to zostało przesłane w sposób inny nizokreślony w art.
z7 ust.ż ustawy.
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