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nieograniczon! ną dostawę Ąłwności,napojów i produktów pokrewnych oraz produktów
rolnictwq i rybołówstwa do Domu Pomocy Społecznej ,,Kombątąnt" w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12
część7: dostgwtłjgj
o

Zawiadomienie
wyborze naj korzystniej szej oferty

Dom Pomocy Społecznej ,'Kombatant'' w Cięchanowie ul. Batalionów Chłopskich |2 Zamawia1ący w
prowadzonym postą]owaniu W tybie przętalgu nieograniczonego na dostgr|ę ź,;łłności,
napojów i produktów
pokrewnych ołaz ptoduktow lolnictwa i rybołówsfiła do Domu Pomocy Społecznej ,,Kombatant'' w Ciechanowie, uI. BątąIionów Chłopskich 12' cxęść7 _ tlostawa jgj,la pod'stawię ań' 92 ust. 1 pkt' 1 usta\łry z dnia 29
stycznia 2004 I' - Prawo Zamówień publicznych (Dz' U' zŻ0l9 r.poz. 1843 z późn' zm') zawiadamia, iż dokonał
wyboru najkorzystniejszej oferty.
W postą)owaniu Złożono 5 ofęrt.
1) Najkorzystniejszą ofęrtę na wykonanie przedmiofu zamówienia złożyłaftrma ,śOGEL MOGEL''' Tomasz
Sieradzki, Pomyłkowo Małę 50E, 06-114 Pokz}'vrrnica. Kr}.tęrium oceny ofert byĘ: najniższa cena brutto 60
pL1. oraz termin

płahości_ 40 pkt.

Uzasadnienie:
Wedfug fcirmuły ocęny ofęrt Zawartęj w SIWZ oferta lrrmyl
''KoGEL MOGEL''' Tomasz Sieradzki uzyskała za
cenę: 60 pkt, za termin płatności:40 pkt, razem: 100 pkt' Złoźonaoferta spełnia warunki udziafu w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfitacji lstohlych WaruŃów Zamówienia.
2) oferta firmy:
Lisowski Arkadiusz, ul' Kostrogaj 14B, 09-400 Płock. K$erium oceny ofert były;
''LEMON"'
najniższa cena brutto 60 pk. oraz termin płatności_ 40 pkt.
Uzasadnięnię:
Według formuły oceny ofeń zawartej w SIWZ ofęrta firmy: ,,LEMoN'', Lisowski Arkadiusz, uzyskała za cenę:
35,82 pkt' za termin płahości:40 pk, razem: 75'82 pl<t. Złożona oferta spełnia warunki udziału w postą)owaniu
okeślone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

'Wanzawa, oddział w ostołęca,
3) oferta firmy;
''SPs HANDEL'' Sp' z o.o.' ul. Grójecka l94l9l, 02-390
ul' Targowa 34,07-412 ostrołęka' Kryterium oceny ofert były: najniższa cęna brutto ó0 pkt. orau tęrmin płat-

ności40

pkt.

Uzasadnięnie:

Według formuły ocęny ofęrt Zawartej w SIwz oferta frrmy:
',SPS HANDEL" Sp. z o'o.' uzyskała za cenę:
32,83 pkt, za termin płatności:40 pkt' razefi'' 72'83 pkt Żłożonaoferta spełnia warunki udziafu w postępo\łaniu
okeślone przez Zamawiającego w Specyf,lkacji Istotnych warunków Zamówienia.
4) o l'erta firm): Hunownia ..sAu A"_ Bożęna Irena Budżak. ul' Smięcińska l4. oÓ 4oo Ciechanów. Kr}ręrium
oceny ofert byĘ: najniższa cena brutto _ ó0 pL1. olaz termin płatności40 pkt'

Uzasadnieńe:
Wedfug formĄ oceny ofert zawańej w SIWZ ofęrta firmy: Hurto\łTlia ,,SAWA", Bożena Irena Budżak uzyskała za cenę: 4'7 ,0Ż plŃ.. Za termin płatności:40 pkt, razem: 87,02 pkt' Złożo\a ofęrta spełnia warunki udziafu w
postq]owaniu okleślone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych warunłów Zamówięnia'

5)olerta firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowę..Pol ARlS". Małgorzata Gruszczylska. ul. Zolnięrska 20a, 62-800 Kalisz' Kr}tęrium oceny ofefi były: najniższa cena brutto - 60 pkt. oraz termin płatności40

pkt.

Uzasadnięnie:
Wedfug formuĘ oceny ofert Zawartęj w SIWZ ofęrta frrmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno _ Handlowe
',PoLARIS'', Małgorzata Gruszczńska uzyskała za cenę: 33'46 pkt, Za temin płatności;40 pkt, fazęm: '73,46 pkt.
złożona ofęrta spełnia warunki udziafu w postępowaniu okeślone przez Zarnalviająceso w spęcyfikacji Istor
nyclr Warunków Zamówienia'

