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Informacia o wyborze naikorzvstnieiszei oferfv

Nr sprawy: PO N27 ll 1212013

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetatgu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żyr'rmościolvych do stołówki

w budynku internatu w Jędrzejowie, ul. Przemysłowa9 d.

W związku z uchylaniem się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

oferenta, który przedstawił najkorzystniĄszą ofertę, na podstawie art. 94 pkt. 3 ZamawiEący

wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bezprzeprowadzania ich

ponownego badania i oceny

Cześć Nr 3 _ Dostawa pieczvwa

oferta: ,,Młyn Malinie'' Dziewit Spółka Jawna
39-33l Chorzelów. Malinie 375

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca: Dziewit Spółka Jawna' przedstawił ofertę zgodnąze

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

oraz zaproponował najkorzystniejsza cenę. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Stosownie do regulacj i art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zanawiający zawiadamta, ii w

niniej sąrm postępowaniu ofertę złoĘł również :

Nr oferĘ Nanva firmy oraz adres

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

2 ,,Młyn Malinie'' Dziewit Sp. z o. o.
Malinie 375 A,39.33| Chorzelów



Sporządził

ry

Zgodniezart.92 ust. 1pkt. 4wzwiązkuzart.94ust. 2pkt.3a) ustawy zdnia}9 styczrua
2004 r. Prawo ZamówięftPublicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może byó
zawartaprzed upływem 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

Planowany termin podpisania umowy - 05 .04.2013 .

ZatwierdziŁ..

WOJI]W
Ocbotni

otrzymują:

1. ,,Mbm Malinie"
Dziewit Sp. J
39-33| Chorzelów, Malinie 375

2. ,,Mbm Malinie"
Dziewit Sp. z o.o.
39-331Chorzelów. Malinie 375 a

3. Stanisława Dziewit
39-33lChorzelów 84

,Ietzy Gdrshi

Informacja zostaŁa zartieszczona na stronie internetowej Zamawiaj4cego i na tablicy
ogłoszeń, w siedzibie Zamawiającego.

Po otrzymaniu ilw informacji proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania tej informacji na
nasz faks: 4Il 34313 55 lub mail: swietokrzyska@.ohp.pl


