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DAGT-271-9/16 

Tarnów dn.27.12.2016 r. 

Dotyczy: zawiadomienie o dokonanym wyborze -zadanie nr 6. 

 

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 6. 

Jako najkorzystniejszą ofertę ustalono ofertę złożoną przez: PHU PRIMA Bąk S.J..; 

adres: 39-300 Mielec ; ul Głowackiego 27 
Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Oferta nr 3 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 

1 JAWIT S.J. 

A i J.Białas, 

 L.i W.Lampara  

38-400Krosno 

ul. Mięsowicza 2a 

59,3 30 89,3 

3 PHU PRIMA Bąk 

S.J. 

39-300 Mielec ; 

ul Głowackiego 27  
60 40 100 

10 SAMAR Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz 

ul. Tarnowska 113 
Zakres 

niezgodny 

z SIWZ 

brak Oferta 

odrzucona 

      

2.Informacja o wykonawcach wykluczonych: - nie dotyczy. 

3.Informacja o ofertach odrzuconych: 

Oferta nr 10 w załączniku „wycena” podaje inny zakres niż wymagany w SIWZ, zatem        

na podstawie art.89 ust.1 p.2 oferta podlega odrzuceniu. 

Ponadto oferta nr 10 nie zawiera określenia wymaganego czasu wymiany wadliwego towaru. 

Uzupełnienie tego parametru w trybie art.26.ust.3 nie jest możliwe ponieważ naruszona 

byłaby zasada uczciwej konkurencji. Po otwarciu ofert i po zamieszczeniu informacji           

na stronie zamawiającego wiadomym dla wszystkich stały się wartości tego kryterium           

w pozostałych ofertach, dlatego nie da się uzupełnić tego braku , a oferta jako 

nieodpowiadająca treści SIWZ podlega odrzuceniu na postawie art.89. ust.1 p.2 i 3. 

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. 

7.Informacja o unieważnieniu postępowania. 
          

         DYREKTOR 

 

         Renata Michalik 

Otrzymują: 

1x  wszyscy wykonawcy jw. 

1x Tablica ogłoszeń 

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


