
Ciechanów, dnia 04.1Ż.2019 r.
DGT.250.1.1.2019

dot': przetarg nieograntczony na dostawę żywności, napojów i produktów pokrewnych
oraz produktów rcllnictwa i rybołórfstwa do Domu Pomocy Społecznej
,,Konlbatąnt'' w, Ciechanowie, uI. Batalionów Chłopskich 1 2
Część 7 _ dostawa.jaj

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dom Pomocy Społecznej ,,Kornbatant" w Ciechanowie ul. Batalionów Chłopskich 1Ż Zalrn-
wiający w prowadzon1m postępowaniu w trybie przetargu nieograniczone go na dostawę żywności,
napojów i produktów pokrewnych orax, procluktów rolnictwa i rybołółntwa do Domu Pomocy Spo-
łecznej ,,Kombatant" w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12' część 7 _ tlostawa jaj na pod-
stawie ar1. 92 ust. l pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicmych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1843) zawiadamia, iż dokonał wyboru najkorzystniej szej oferty.

W postępowaniu złożono 3 ofer1y.
l) Naj korzystniej szą ofertę na wykonanie przedmiotu Zamówienia złoĘła ftrna'. Fermy Niosek, Ząb_
kiewicz spj., ul' R. Siemiątkowskiego 18' 06-450 Radzanów. Kr}łeńum oceny ofert byĘ: najniższa
cena brr-rtto _ 60 pkt. oraz termin płatności 40 pkt.
Uzasadnienie:
Według formuły oceny ofert Zawaltej w SIWZ oferta firmy Fermy Niosek, Ząbkiewicz, ttzyskała za
cenę: 60 pkt' za termin płatnoŚci: 40 pkt, razem: 100 pkt. Złożona oferta spełnia warunki udziału w
postęowaniu okreśIone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych War_unków Zamówienia.

2) oferta firmy: Hurt i Detal, Artyk'uły Spożyrr'czo Rolne' Ama Siekierko, l8_200 Wysokie Mazo_
wieckie, ul. Szpitalna 24. Kr1terium oceny ofert były: najniższa cena brutto _ 60 pkt. oraz termin płat-
ności 40 pkt.
Uzasadnienie:
Wedfug formuĘ oceny ofefi zawarlej w SIWZ oferta firmy: Hurt i Detal, Artyl,.-uły Spożyr.vczo Rol-
ne, Anna Siekierko, ttzyskała za cenę: 50,00 pk1, za temin płatności: 40 pkt, razem: 90,00 pl'1. Złożo-
na ofeńa spełnia warunki udziału w postępowaniu okeŚlone przez Zama:wiającego w Specyfikacji
Istotnych WaruŃów Zamówienia.

3) oferta firmy: Hu1ownia Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ,'POLARIS''' Małgorzata
Gruszczyńska, ul. Zołnierska 20a' 62-800 Kalisz. Krlerium oceny ofer1 byĘ: najniższa cena brutto
60 pkt. oraz tennin płatności 40 pkt.
Uzasadnienie:
Według formuły oceny ofeń Zawartej w SIWZ ofer1a firmy: Hurtownia Przedsiębiorstwo Produkcy1no
_ Handlowe ''POLARIS"' Małgorzata Gruszczyńska, uzyskała za cenę: 37,50 pk1' za termin płatności:
40 pk1, razem: 77'50 pkt. Złożona oferta spełnia warunki udziału w postęowaniu określone przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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