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Ciechanów, dnia 01.12.2020 r'

!0175508

49.a!!Ł: pĘetrrrg nieograniczoąl na dostawę iywności, napojółł i płoduktów poktewnych oraz produktów
rolnicfl|a i rybołówstwa do Domu Pomocy Spolecznej ,'Kombatant" w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12

część1: dostawa różnych ptoduktów spoż;ywc6ych

o

Zawiadomienie
wyborze najkorzystniejszej ofeńy

Dom Pomocy Społecznej ,śombatant'' w Cięchanowie ul. Batalionów Chłopskich |2 Zamawiająay w
prowadzonym postą)owaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostgh'ę żywności,napojów i produktów
pokrewnych oraz produktow folnicb|., i rybołówstwa do Domu Pomocy Społec1nej ,,Kombatant" w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12, część1 dostawa różnych produktów spoż1.wcąycł, na podstawie ań. 92
ust. 1 pk. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówięń publicznych (Dz' U. z 2019 r. poz. 1813 z
późl. zm.) zawiadamia' iź dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty'
w postępowaniu złożono4 ofę y'
l) NajkozysbiejYą ofertę na wykonanie pŹedmiotu zamówienia złożyłaflrma: Hurtownia ,,$AWA'', Bożęna
Irena Budżak' ul. Smiecińska 14, 06-400 Ciechanów. Kr}'te um oceny ofert byĘ: najniższa cena bnrtto _ 60 pkt.
oIaZ tęrmin

płahości40 pk.

Uzasadnięnie;
Wedfug formuĘ oceny ofet zawartej w sIwZ oferta firmy; Hurtownia ,'SAWA'', Bożęna Ilena Budżak uzyskała za cenę: 60 pkt' za termin płatności:40 pkt, razem: 100 pk' Złożota ofęrta spełnia warunki udziafu w postępowaniu okeślone przez Zarnawiającego w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.
2) oferta frrmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowę ,,PoLARIS''' Małgorzata Gruszczyiska, ul. Zołnierska 20a, 62-800 Kalisz. Kryterium oceny ofert były: najniższa cena brutto _ 60 pkt' oraz termin płatności40
pkt.

Uzasadnienie:
Wedfug formuĘ oceny ofert Zawartęj w SIWZ oferta firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
LARIS'', Małgolzata Gruszczyńska uzyskała za cenę: 58,33 pkt, Za tęrmin płatności:40 pkt, razem: 98,33',Popkt'
Złożona oferta spełnia warunki udziału w postą)owaniu okęślonęprzez Zanawiającego w Specyfikacji lstol
nych Warunków Zamówięnia'
3) oferta f,rrmy: ,'SPS HANDEL'' Sp' z o.o'' ul. Grójecka l94l9l,02-390 Warszawa, oddział w ostrołęce, ul'
Targowa 34, 07-412 ostrołęka. Kryerium oceny ofert były: najniższa cena brutto 60 plrt. oraz tetmin płatności
40 pkt.

Uzasadnięnię:

Według formuły oceny ofert zawartęj w sIwZ ofeńa firmy: ,,SPS HANDEL'' sp' z o.o', uzyskala za cenę:

37,03 pkt, za tęrmin płatności:40 pk, razęm:7'7 ,03 pkt. Złożona ofęrta spełnia warunki udziału w postępowaniu
określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych WaruŃów Zamówienia.

4) ofefta firmy: HURT i DETAL Art. Spożywczo Rolne. Ama Siękięrko' ul' Szpitalna 24' 18-200 Wysokie
Mazowieckie. Kryterium oceny ofert były: najniższa cena brutto _ ó0 pkt' olaz termin płatności40 pk'
Uzasadnienie:

Według formuły oceny ofęrt zawartęj w SIWZ oferta firmy: HURT i DETAL Ań. Spoży.wczo Rolne, Arrna
Siekierko uzyskała za cenę: 59,09 pkt, za temin płahości:40 pkt, razem: 99,09 pkt. Złożona oferta spełnia warunti udziału w postępowaniu okreś1one przez Zamalviającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówięnia.

