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Ciechanów, dnia 03.12.2019 r.

dot." przetarg nieograniczclny na dostawę żywności, napojów i produktów poAłewnych
oraz produktów rolnictwd i rybołólv,Stwa do Domu Pomocy Społecznej
,,Kombatant'' w Ciechanowie, uI. Batalionów Chłopskich 12
Część 2 dostav,a produktów zwielzęcych, mięsa i produktów mięsnych

Zawiadomienie
o wyborze naj korzystniej szej oferĘ

Dom Pomocy Społecmej ,'Kombatant" w Ciechanowie ul. Batalionów Cl opskich 72 Zama-
wiający w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu rrieograniczonego na dostawę zywności,
napojów i produktów pokrewnych oraz produlłów rolnictwa i rybołówstwa do Domu Pomocy Spo-
łecznej ,,Konbatant" w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12, część 2 _ dostawa produktów
zwkrzęqlch, mięsa i procluktów mięsnych na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 usta*y z dnia 29 stycmia
2004 r. - Prawo zamówień publicmych (Dz. U. z Ż079 r. poz. 1843) zawiadamia, iż dokonał wyboru
naj korzystniej szej ofeńy.

W postępowaniu złożono 2 ofeńy.
l) Najkorzystniejszą ofeńę na wykonanie przedmiotu zamówienia złoĘła firma: Zakład PfŻetwórstwa
Mięsnego, Zdz|sław ZieloŃowski, Garwarz Stary, 06-450 Glinojeck. Kryterium oceny ofert były:
najniższa cena brutto 60 pk1' oraz termin płatności'40 pkt.
Uzasadnięnie:
Według formuĘ oceny ofert zawartej w SIWZ oferta ftrmy ZahJad Przetwórstwa Mięsnego, Zdzisław
Zielonkowski, uzyskała za cenę: 60 pk1, Za termin płatności: 40 pkt, razem: 100 pkt. Złożona ofeńa
spełnia warunki udziafu w postępowaniu olceślone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

2) oferta flrmy: Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Nowakowski Sp. z o.o., Dąbrowa 6, 26-332 Sławno.
Krlerium oceny ofeń były: najniższa cena brutto 60 pkt. oraz termin płatności 40 plł.
Uzasadnienie:
Wedfug fomuĘ oceny ofeń zawartej w SIWZ oferta firmy: Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Nowa-
kowski Sp. z o.o., uzyskała za cenę: 59,45 pkt, za termin płatności: 40 pkt, razem: 99,45 pkt. Złożona
ofefia spełnia warunki udziału w postępowaniu okeślone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istot-
nych Warunków Zamówienia.


