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tlotvczv: przetarg nieogranicl,ony na dostawę źywności'napojów i produktów pokłewnych ora1, protluktów rolnictwa i rybołówstwa do Domu Pomocy Społecz,nej ,,Kombatant'' w Ciechanowk,
ul. Bgtalionów Chłopskich 12

część2: dostawa produktów lwierxęcych, mięsa i produktów mięsnych

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferĘ
Dom Pomocy Społecmej ,,Kombatant'' w Ciechanowie ul. Batalionów Chłopskich 1Ż Zamaw prowadzonym postęowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ąlwnośct,
napojów i produktów pokrewnych oraz produktów rolnictwa i rybołówstwa do Domu Pomoql Społecznej ,,Kombatant" w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12, część2 _ dostawa produktów
zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych, na podstawie art' 92 ust. 1 pkt. l ustawy Z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicmych (Dz. U' zz0\9 r. poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia, iż dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
W postąrowaniu złożono 3 ofeńy.
1) Najkorzystniejszą ofefię na wykonanie przedmiotu zamówienia złoĄła ftrma Zal<ładPrzetwórstwa
Mięsnego, Zdzisłalł Zielonkowski, Garwarz Stary, 06-450 Glinojeck. Kryterium oceny ofert byĘ:
najniższa cena brutto 60 pkt' oraz tennin płatności40 pkt.
wia.1ący

Uzasadnienie:

Według formuĘ oceny ofeń zawańej w SIWZ oferta frrmy'. ZakładPrzetwórstwa MięSnego, Zdztslavt
Zielonkowski uzyskała za cenę: 60 pkt' Za termin płatności:40 pkt, razem: 100 pkt. Złożonaoferta
spełnia wan-rnki udziafu w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
2) oferta firlrry: ZaWad' Przetwórstwa Mięsnego, Nowakowski Sp. z o.o., Dąbrowa 6, 26-332 Sławno.
Kr1łerium oceny ofert były: najniższa cena brutto 60 pL1' omz tenrin płatności40 pk1.
Uzasadnienie:
Według formuĘ oceny ofert zawaiej w STWZ ofeńa fnny'. ZaWad Przetwórstwa Mięsnego, Nowakowski Sp. z o'o. uzyskała za cenę: 56,39 plr1, Za termin płatności:40 pL1, razem: 96,39 pkt. Złożona
oferta spełnia warunki udziafu w postępowaniu okeślone przez Zarnawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

fimy: ,,SoKoŁoW' Spółka Akcyjna, Centralne Biuro Cen, Aleja 550Jecia 1, 08-300 So_
kołów Podlaski. KĄłerium oceny ofert były: najniższa cena bfutto 60 pkt. oraz termin płatności40
3) ofeńa

pkt.

Uzasadnienie:
Wedfug formuły oceny ofeń zawartej w SIWZ oferta frrmy: ,,SoKoŁoW' Spółka Akcyjna, Centralne
Biuro Cen lzyskała za cenę: 47,05 pkt, za terrnin płatności:40 pk1, razem: 87,05 plr1. Złożona oferta
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

