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Informaci a o wvborze naikorzvstniei szei ofertv

Nr sprawy: PO N27 1 | 12 12013

DoĘczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznęgo prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościo}Vych do stołówki

w budynku intematu w Jędrzejowie, ul. Przemysłowa 9.

DziałĄąc zgodnie z art.92 ustawy PZP informuję o wyniku postępowania:

Cześć Nr 1. - Dostawa owoców i warzrrw

Zamawiający informuj e, Że na zadanie Część, Nr 1 nie wpłynęła zadna oferta, w związku z

powyższym, na podstawię art.93 us.1 pkt. 1 ustawy PZP, Zamawiający unieważnia

postępowanie na Część Nr 1.

Termin składania ofert został ..vqlznaczofly naczas26.03.2013 do godz.:10:00. W w/w

terminie do Zamawiającego nie wpłynęłażzadna oferta dotycząca powyższego zadania.

Cześć Nr 2 - Dostawa miesa i przetworów miesnvch

oferta: ,,KIak - Mięs'' Jarosław Naruszewicz

ul. Makuszyńskiego 2 a

3|-752 Kraków

Wykonawca JarosławNaruszewiczprowadzący firmę,,K.rak - Mięs'' przedstawił ofertę

zgodną ze SIWZ, spełnił wymogi określone w art. 22 wlw ustawy, nie podlegał wykluczeniu

z postępowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na mocy art. 24 w/w ustawy

Na Częśó Nr 2 wpłynęła jedna oferta.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zarnowieft

Publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego moze byó zawartaprzed upływem 5

dni o d zamie szczęni a nini ej sz e go zaw iadomi eni a.

Planowany termin podpisania umowy - 29 .03 .20 13 .

Część Nr 3 - Dostawa pieczvwa

W p o s t ę p ow aniu w y b r an o n aj ko r zy s t ni ej s z a ofe r t ę :



oferta: Stanisława Dziewit

39-331 Chorzelów 84

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca Stanisława Dziewit przedstawiła ofertę zgodnązę SIWZ,

spełniła wymogi określone w art. 2f wlw ustawy' nie podlegała wykluczeniu z postępowania

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na mocy art.24 w/w ustawy oraz

Zaproponował'anĄkorzystniejszą cenę. Wykonawca uzyskał w postępowaniu 100 punktów.

Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Stosownie do regulacji art.92 ust. 1 pkt' l ustawy PZP Zamawiający zawtadamia,izw

niniej szym postępowaniu ofertę złoży|i:

Zgodnie z art.94 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia29 stycznia2D}4 r. Prawo Zamówięil

Publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawartaptzed upływem 5

dni od przesł'ania niniej szego zawiadomienia.

Planowany termin podpisania umowy - 29.03 .f0I3.

Część Nr 4 _ Dostawa artvkułów spozrrwczych

Zamawiający unieważnia częśc na dostawę artykułów spozywczych' poniewuŻta cześć

po stępowania obarczona j e st niem oiliw ą do usunięcia wadą uniemożliwiaj ącą zaw ar cie

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art.

93 ust. 1 pkl7 Prawa Zarnowień Publicznych

Uzasadnienie:

Niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia doprowadził. do złozeniaprzez Wykonawców

nieporównywalnych ofert' co uniemożliwia dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty

zzachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców zgodnie z

art. 7 ust. 1 ustawy PZP.

ZanawiĄący informuj e, ze w najbliiszym czasie planuje ogłoszenie kolejnego postępowania

doty czącego powyższego przedmiotu zamówienia.

Cześć Nr 5 - Dostawa produktów mleczarskich

Oferta: Lasocki Leszek P H.U.P. ,,Lech"

ulMagazynowa 4

Nr oferĘ Nazrva firmy oraz adres Liczb uzyskanych punktów

I ,,Młyn Malinie'' Dziewit Sp. J
Malinie 37 5, 39-331 Chorzelów

88,74

f ,,Młyn Malinie'' Dziewit Sp. z o. o.
Malinie 375 A,39-331 Chorzelów

79,35

a
J Stanisława Dziewit

39-331 Chorzelów
100,00



25-656 Kielcę

Wykonawca, Leszek Lasocki prowadzący Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo-

Produkcyjne, przedstawił ofertę zgodnąze SIWZ, spełnił wymogi określone w art. 22 wlw

ustawy, nie podlegał wykluczeniu z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia

publicznego na mocy urt. 24 w/w ustawy

Na Częśó Nr 5 wpłynęła jedna oferta.

Zgodnie z art.94 ust. 2 pkt. la) ustawy z dniaf9 styczniaf}}4 r. Prawo Zamówiefl

Publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego moŻebyć, zavtartaprzed upływem 5

dni od zartieszczenia niniej sz e go zawiadomienia.

Planowany termin podpisania umowy - 29.03 .2013 .

Cześó Nr ó _ Jaia kurze

Oferta: Lasocki Leszek P H.U.P. ,,Lech"

ul. Magazynowa 4

25-656 Kielce

Wykonawca' Leszek Lasocki prowadzący Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo-

Produkcyjne, przedstawił ofertę zgodną ze SIWZ, spełnił wymogi określone w art. 22 wlw

ustawy, nie podlegał wykluczeniu z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia

publicznego na mocy art.24 w/w ustawy

Na Częśó Nr 6 wpłynęła jedna oferta.

Zgodnie z art.94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dria29 stycznia2}}4 r. Prawo Zarnówien

Publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawartaprzed upływem 5

dni od zarrieszczęnia niniej szego zawiadomienia.

Planowany termin podpisania umowy - f9 .03 .f0I3 .

Zamawiający informuj e iż :

- w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty

- z postępowania nie wykluczono Żadnej oferty.
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otrąmują:

1. ,,Młyn Malinie''
Dziewit Sp. J
39-33| Chorzelów, Malinie 375

2. ,,Młyn Malinie''
Dziewit Sp. z O. O.
39-331 Chorzelów, Malinie 375 A

3. Stanisława Dziwit
39-331orzelów 84

4. ,,ARCZI" Artur Jaroszkiewicz
ul.Międzyrzecka15 aJ4
2|-400 Łuków

5. P. H-U-P ,ol'ech" Leszek Lasocki
ul. Magazynowa 4
25-656 Kielce

6. ,,Kark _ Mięs'' Jarosław Naruszewicz
ul. Makuszyńskiego 2 a
3|-752 Kraków

Informacja zostałazarrieszczona na stronie internetowej Zamaviającego i na tablicy
ogłoszeń, w siedzibie ZamawiĄącego.

Po otrzymaniu w/w informacji proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania tej informacji na
nasz faks: 4ll 34313 55 lub mail: swietokrz)'ska@ohp.pl


