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Ciechanów, dnia 08.12.2020 r'

4!a!4:

przetąrg nieograniczony nd dostawę żywności,napojów i produktów pokrewnych oraz płoduktów
rolnictwa i rybołówstwa do Domu Pomocy Społecznej ,,Kombatant" w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12
częśó 8: dostawa mroźonek

o

Zawiadomienie
wyborze naj korzystniej szej oferĘ

Dom Pomocy Społecznej ,śombatant" w Ciechanowię ul. Batalionów Chłopskich 12 Zamawiający w
prowadzonym postą)owaniu w trybię pŹetalgu nieograniczolego na dostawę żlwności,napojów i produktów
pokrewn1lch oruz produktów rolnictwa i rybołówsbła do Domu Pomocy Społecznej
bgtant'' w Ciechanowie, uL Batqlionów Chłopskich 12, cxęść8 - dosnwa mrolonek' na podstawie art. ''Ko
92 ust' 1 pkt. l ustawy z
dnia 29 styczria 2004 r. - Prawo zamówień publiczrrych (Dz.U. z2019 r. poz. 1843 z póżl. zm.) zawiadamta, iż
dokonał wyboru najkoŹystnięj szęj oferty.
w postą)owaniu złożono 3 oferty.
1) Najkolzystniejszą ofertę na wykonanię przedmiofu zamówienia złożyłafirma: HURT i DETAL Art. spoży\Vczo Rolne, Anna Siekierko' ul. szpitalna 24' 18_200 Wysokie Mazowięckie. Kry.terium oceny ofert były: najniższa cena brutto 60 pkt. oraz termin płatności40 pkt'
Uzasadnienie:
Wedfug formuły oceny ofeń zawartęj w SIWZ oferta flrrmy: HURT i DETAL Art' Spoż1.wczo Ro]rrę, Arrna
Siekierko uzyskała za cenę: 60 pkt, Za tęrmin płatności:40 pkt' razem: 100 pkt. Złożona oferta spełnia warunki
udziafu w postęowaniu określone przez Zamawtającego w spec}fikacji Istohych Warunłów Zamówienia'

2) oferta flrrmy:

''SPS

HANDEL" Sp. z o.o., ul. Grójecka |94191,02-390 walszawa, oddział w ostrołęcę,
brutto 60 pkt. oraz termin płat-

ul. Targowa 34, 07-412 ostrołęka. Kr1ńerium oceny ofert byĘ: najniższa cena

ności_ 40 pkt'
Uzasadnięnię:
Wedfug formuĘ ocęny ofert zawańej w SIWZ oferta firmy: ,,SPS HANDEL'' Sp. z o.o', uzyskała za cenę:
38'56 pkt, za termin płahości:40 pL1, razem: 78'5ó pL1. Złożona oferta spełnia warunłi udziału w postępowaniu
okeślone przez Zamawiającego W specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia'

3l olena firmy: Hufiownia._SAWĄ". Bożena lrena Budżak. ul. Smięcińska l4. oó-4oo Ciechanóu. KD4ęrium

oceny ofert były: najniższa cena

brutto

60 plft. oIaZ termin płatności_ 40

pk.

Uzasadnięnie:
Wedfug formuły ocęny ofeft zawartej w SIWZ ofeńa firmy: Huńownia ,,SAWA'', Bożena Irena Budżak uzyskapkt, za termin płatności:40 pkt, razem: 91'85 pkt. Złożolaofęrta spełnia warunki udziału w
ła za celaę'. 51
'85
postępowaniu okleśLoteprzez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych WaruŃów Zamówienia.

