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Zawiadomienie
wyborze najkorrystniejszej oferĘ

Dom Pomocy Społecznej ,,Kombatant'' w Ciechanowie ul. Batalionów Chłopskich 12 Zamawiający w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę folwności,
napojów i produktów pokrewnych oraz procluktów rolnictwa i rybołówstwa do Domu Pomocy Społecxnej ,,Kombatant" w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12, część4 _ dostawa piecąlwa
świcżego,ł+yrobów piekarskił:h i ciastkarskich, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29
styczrtla 2004 r. - Prawo zamówień publicmych (Dz. U. z20l9 r.poz' 1843 z późn. zm.) zawiadamia,
iż dokonał wybon-r najkorzystniejszej ofeńy'
W postępowaniu złożono2 ofeńy.
1) Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia złoĄła fllna'' ,,Piekamictwo, Cukiemictwo'', Jan Ryszard PoboĄ, ul. Ignacego Mościckiego 39' 06-46l Regimin. Kryłeńum oceny
ofert byty: najniższa cena bnrtto 60 pkt' oraz termin płatności40 pk1.
Uzasadnienie:
Według fomuĘ oceny ofeń zawar1ej w SIWZ oferta firmy: ,,Piekamictwo, Cukiemictwo'', Jan Ryszard PoboĄ, uzyskała za cenę: 60 pkt, Za termin płatności:40 pkt, razem: 100 pkt. Złożonaoferta
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawtającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia'
Ż) oferta {trmy: ZakJad Produkcyjno _ Handlowy, Stanisław i Agnieszka Ponichtera, Białebłoto
Kobyla la, 07_210 Długosiodło. Krlerium oceny ofert były: najnlższa cena brutto 60 pkt. oraz termin płatności_ 40 pk1.
Uzasadnienie:
Według formuĘ oceny ofert Zawartej w SIWZ ofeIta firmy: Zakład Produkcyjno _ Handlowy, Stanisław i Agnieszka Ponichtera, uzyskała za cenę: 52,40 pkt, za termin płatności:40 pkt' razem:92,40
pł1' Złożona ofefia spełnia warunki udziału w postępowaniu okeślone przez Zama'wiającego w Specyfikacji Istotnych WaruŃów Zamówienia.

