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zAWlADoMlENlE

O WYBORZE NAJKORZYSTNlEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t,j. z 2O!3r. poz.

907 z poŻn.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 wydawanie gorących posiłków obiadowych - jednodaniowych na terenie miasta Więcbork,
dziennie dla ok. 70 klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku w okresie od 04
stYcznia 20L5 r. do 24 grudnia2OL6 r. wybrano jako najkorzystniejszą oferte nr 1 zlożonąprzez Wykonawcę:

Restauracja-Bar,,Pomorzanka"

Wiesława Szyk, Jan Śliwińsłi

ul. Hallera 27,89-4L0 Więcbork

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w
sPecYfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. cena - znaczenie 80%o oraz doświadczen ie - znaczenie 2O%o.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium - cena: 80

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium - doświadczenie: 20

Łączna liczba otrzymanych punktów; 100

Uzasadnienie faktvczne i prawĘe:

W ProwadzonYm Postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. W trakcie prowadzonego postępowania ustalono,
Że WYkonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu.

zawiadomienie o terminie. po upłvwie którego umowa może bvć 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 16 erudnia 2015 r. tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni

Środowiskowy Don
Samopomocy
ul. Pocztowa 16, 89-4l0 Więcbork
tel./fu 52 389 89 36
e-mail: sds@mgopswiecbork,pl

świetlica środowiskowa
.,Uśmiech"
ul, Pocźowa l6, 89-4l0 Więcbork
tęl.52389 6'7 15

www.swietlica,m gopswiecbork.pl
e-mai| : swietlica@mgopswiecbork,pl

punkt Interwencji Mieszkania chronione
Kryzysowej
ul. Mickiewicza 22a, 89-4l0 Więcbork ul Kościuszki 3,
t€l, 52 389 53 56 89-4lo Więcbork
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od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ wartość zamówienia jest

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.S, a zawiadomienie to zostało

przesłane w sposób inny niż określony w art. ż7 ust. 2 ustawy.

Jednak stosowanie do art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia

publicznego przed upływem terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu

przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
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