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Tarnów dn.27.12.2016 r. 

Dotyczy: zawiadomienie o dokonanym wyborze -zadanie nr 7. 

 

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 7. 

Jako najkorzystniejszą ofertę ustalono ofertę złożoną przez:.  

PHU  Agata Dumana ;  adres: 32-720 N. Sącz ; Kobyle 16 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Oferta nr 13 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 

13 PHU  

Agata Dumana 

32-720 Nowy Sącz 

Kobyle 16 
60 40 100 

14 FH-U   

OGRÓD SC 

Katarzyna Sikora, 

Roman Sikora 

33-100 Tarnów 

ul. Widok 119 
47,2 0 47,2 

15 FH-U MIKPOL 

Grzegorz 

Mikołajczyk 

33-300 Nowy Sącz 

ul. Dojazdowa 3 
  Wykonawca 

wykluczony 

16 PPH-U „ZZ” S.J. 

Czoch Zbigniew, 

Bałuszyński 

Zdzisław 

33-300 Nowy Sącz 

ul. Kilińskiego 58 
52,5 40 92,5 

2.Informacja o wykonawcach wykluczonych: 

Oferta Nr 15 w wykazie zrealizowanych dostaw zawiera pozycje poniżej progu wymaganego 

w SIWZ. Zatem na podstawie art. 24.ust.1 p.12 wykonawca podlega wykluczeniu ponieważ 

nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  a oferta Nr  15  uznana została  

za odrzuconą na postawie art.24 ust.4 ustawy „prawo zamówień publicznych”. 

3.Informacja o ofertach odrzuconych:  

 Za odrzuconą uznaje się ofertę nr 15 (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 


