
 

ul. Mickiewicza 22A, 89-410 Więcbork, tel. 52 389 53 50, fax 52 389 53 51,  e-mail: mgops_wiecbork@poczta.onet.pl 

woj. Kujawsko-Pomorskie, powiat: sępoleński, NIP 561-13-29-861, REGON 092363076, Rach. bankowy 88 8162 0003 0000 3854 2000 0010 

 

 

Środowiskowy Dom Świetlica Środowiskowa Punkt Interwencji Mieszkania Chronione 

Samopomocy „Uśmiech” Kryzysowej 

ul. Pocztowa 16, 89-410 Więcbork ul. Pocztowa 16, 89-410 Więcbork ul. Mickiewicza 22a, 89-410 Więcbork ul. Kościuszki 3,  

tel./fax 52 389 89 36 tel. 52 389 67 15 tel. 52 389 53 56 89-410 Więcbork                             

e-mail: sds.wiecbork@wp.pl www.swietlica.mgopswiecbork.pl                                                                                             

 e-mail: swietlica@mgopswiecbork.pl 

        Więcbork, dnia 11 grudnia 2011r.  

 

DAO.271.5.2012 

 

 

ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

 

    Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 

2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.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:  

 

Przygotowanie i dostarczenie (dowóz)  w dni robocze, w okresie od 02.01.2013r. do 24.12.2013r. 

posiłków jednodaniowych, dziennie dla ok. 25 dzieci w wieku szkolnym do 16 roku życia – 

wychowanków Świetlicy Środowiskowej „Uśmiech” w Więcborku,  

 

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę :  

 

Disco- Bar  Michał Dombrzalski 

Przysiersk 74, 86-122 Bukowiec. 

 

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 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu  złożono następujące oferty: 

 

 

Oferta Nr 3   Restauracja-Bar  

                     „ Pomorzanka” 

          Wiesława Szyk, Jan Śliwiński  

                     ul. Hallera 27, 89-410 Więcbork  

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena : 96,94  
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   Ponadto, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z  2010r. Nr 113,poz. 759 z późn.zm.) z postępowania 

została odrzucona oferta nr 1 złożona przez następującego Wykonawcę:  

 

ŻYWIENIE ZBIOROWE I GASTRONOMIA  

Bronisław  Becker  

89-430 Kamień Kr. ul. Szkolna 1  

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:  

Wykonawca złożył ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Treść złożonej oferty nie budzi wątpliwości - gdyż zawiera podstawowe 

elementy, takie m.in. jak : dane Wykonawcy i cenę. Jednak  brak zachowania formy pisemnej poprzez 

niezłożenie własnoręcznego podpisu na formularzu oferty prowadzi do nieważności oferty.  

Należy nadmienić, że Prawo zamówień publicznych wymaga by oferta została złożona w formie 

pisemnej, a zatem by została podpisana. Podpis musi być złożony osobiście.  

Oferta musi być zatem odrzucona jako niezgodna z ustawą ( art. 89 ust.1 pkt 1 Pzp).  

 

 

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:   

art.89 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2010r. Nr 

113, poz. 759 z późn.zm.) – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą.  

 

 

Zawiadomienie o terminie, po upływie którego umowa może być zawarta 
Stosownie do art.92 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że 

umowa na przedmiotowe zadanie może zostać zawarta po dniu 22 grudnia 2012r., tj. w terminie nie 

krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ 

wartość 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.27 ust.2 ustawy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


