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Ciechanów, dnia 03.12.2019 r.

dot.: przetarg nieograniczony na dostawę żywności, napojów i produktów pokrewnych
oraz produktów rolnictwa i rybołówstwa do Domu Pomocy Społecznej

''Konbątant" w Ciechanowie, uI. Batalionów Chłopskich 12
Część l dostawa różnych produktów Spożywczych

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dom Pomocy Społecznej 
',Kombatant'' 

w Ciechanowie u1. Batalionów Chłopskich lŻ Zama-
wiający w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego fla dostawę błwności'
napojów i produktów pokrewnych orax produktów rolnictwa i rybołówstwa do Domu Pomoql Spo-
łecznej ,'Kombatant'' w Ciechanowie, ul. Bqtąlionów Chłopskich 12' cz,ęść l - dostawa różnych
produktów spoźywc4ych na podstawie art. 92 ust. l pld. 1 ustawy z dnl'a Ż9 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamia' iż dokonał wyboru najkorzystruej -

szej oferty.
W postępowaniu złożono 3 ofeńy.

1) Najkorzystniejszą ofeI1ę na wykonanie przedmiotu zamówienia złożyła flrma: Przedsiębiorstwo
Produkcyjno _ Handlowe ,,POLARIS", Małgorzata Gruszczyńska, ul. Zołnierska 20a, 62-800 Kalisz.
Kryterium oceny ofert były: najniższa cena brutto 60 pl1. oraz termin płatności 40 pkt.
Uzasadnienie:
Wedfug formuĘ oceny ofert zawartej w SIWZ ofeńa firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlo-
we ,,PoLARIS'', Małgorzata Gruszczyńska, uzyskała za cenę: 60 pkt, za termin płatności: 40 pkt,
razem: 100 plś. Złożona ofeńa spełnia warunki udziału w postępowaniu okeślone przez Zamalvlają-
cego w Specyfikacji Istotnych WaruŃów Zamówienia.

2) oferta firmy: Hurt i Detal, ArtykuĘ Spożyuvczo Rolne, Arma Siekierko, 18-200 Wysokre Mazo_
wieckie, ul. Szpitalna 24. Krlerium oceny ofefi były: najnlższa cena brutto 60 pkt. oraz ternin płat-
noŚci 40 pkt.
Uzasadnienie:
Według formuły oceny ofert Zawal'tej w SIWZ oferta firmy: Hu1 i Detal, ArtykuĘ Spożywczo Rol-
ne, Arma Siekierko, uzyskała za cenę:58'30 pk1' Za termin płatności: 40 pkt' razem: 98,30 pkl. Złożo-
na ofeńa spełnia warunki udziafu w postępowaniu okeślone pruez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

3) ofeńa firmy: Huńownia ,'SAWA'', Bożena Irena Budżak, ul' Śmiecińska 14,06-400 Ciechanów.
KqĄerium oceny ofet byĘ: najniższa cena brutto - 60 pL1. oraz termin płatności 40 pkt'
Uzasadnienie:
Według formuły oceny ofert Zawańej w SIWZ oferta firmy: Huńownia ',SAWA", Bożena ]rena Bu-
dżak, uzyskała za cenę: 57,01 pL1, za terrrrin płatności: 40 pk1, razem: 97'0l pkt. Złożona oferta speł-
nia warunki udziahr w postępowaniu określone przez Zamawia1ącego w Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Zamówienia.


