
Wg rozdzielnika. 

DAGT-271-9/16 

Tarnów dn.27.12.2016 

Dotyczy: zawiadomienie o dokonanym wyborze -zadanie nr 5. 

 

1.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 Na podstawie art.92  ustawy prawo zamówień publicznych zawiadamiam o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę żywności w roku 2017 

dla zakresu ustalonego w zadaniu nr 5. 

Jako najkorzystniejszą ofertę ustalono ofertę złożoną przez F.H-Transportowa „Przemko” 

Korus Zbigniew ; adres: 33-100 Tarnów; ul. Braci Saków 70A 
Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Oferta nr 4 przedstawia najkorzystniejszy bilans w kryteriach oceny tj.:  najniższej ceny i najkrótszego  

deklarowanego czasu  wymiany wadliwego towaru, zatem na podstawie art. 2 p.5 a) ustawy jest 

uznana jako najkorzystniejsza w tym zadaniu. 
 
 

 W postępowaniu przetargowym dla w/w zadania oferty złożyli: 

Nr 

oferty 

Nazwa  Adres wykonawcy Punktacja   

kryterium 

cena 

Punktacja w 

kryterium czas 

wymiany 

Łączna 

punktacja 

4 F.H-Transportowa 

„Przemko” 

Korus Zbigniew 

33-100 Tarnów; 

 ul.Braci Saków 

70A 

60 40 100 

5 Zakłady Mięsne 

Nowy Żmigród Sp. 

z o.o. 

38-230 Nowy 

Żmigród 

Mytarz 4 

55 30 85 

Wykonawca 

wykluczony. 

2.Informacja o wykonawcach wykluczonych:  

 W ofercie Nr 5 złożonej przez Zakłady Mięsne Nowy Żmigród Sp. z.o.o  Komisja 

Przetargowa stwierdziła brak wymaganych dokumentów. Wykonawca został wezwany 

pisemnie  w dniu  19.12.2016 do uzupełnienia w dodatkowym terminie do 21.12.2016          

do godz. 10-tej brakujących dokumentów . Mimo wyznaczenia dodatkowego terminu 

Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów,  dlatego na podstawie art. 24. ust.1 p.12. 

zostaje wykluczony z postępowania, a oferta Nr  5 uznana za odrzuconą na postawie     

art.24 ust.4 ustawy „prawo zamówień publicznych” 

3.Informacja o ofertach odrzuconych:  

 Za odrzuconą uznaje się ofertę nr 5 (uzasadnienie w p. 2.) 

4.Informacja o wykonawcach niezaproszonych do kolejnego etapu negocjacji- nie dotyczy. 

5.Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów- nie dotyczy. 

6.Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów. - nie dotyczy. 

7.Informacja o unieważnieniu postępowania. - nie dotyczy. 
          

         DYREKTOR 

 

         Renata Michalik 

Otrzymują: 

1x  wszyscy wykonawcy jw. 

1x Tablica ogłoszeń 

1x BIP/  strona : www .dps.okay.pl 


