
Dębica, dn. 03.01. 2020r.

Zawiadomienie o wvborze naikorzvstnieiszvch ofert

Zamawiający:  Dom Pomocy Spolecznej ini. Świętego Ojca Pio w Dębicy na podstawie art.
92 ust  1  pkt  1)  i pkt  3)  ustawy  Prawo  zainówień publicznych z dnia 29  stycznia 2004 r.  (t.j.
Dż.  U.  z  2018  r.  poz.   1986)  po  rozstrzygnięciu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego - ogłoszenie o zamówienie -  Dostawy BZP
pod  nr  637005-N-2019  z  dnia  2019-12-18  zawiadamia  o  wyborze  najkoTzystniejszych
ofert  w  niżej  wymienionych  częściach  na:  Dostawę  artykulów  spożywczych  do  Domu
Pomocy Spolecznej w Dębicy w okresie 02 stycznia 2020 r. -31.12.2020 r.

Pllnktac znana oł`ertom  w Cz ci  Paltiet-nl.  i zil]'1o\Vll`nlżl   -l.(,),`ill'

rodukt \VCZC

W niniej szym postępowaniu oferiy złożyli  Wykonawcy  i uzyskali punktację zgodnie
z ponizszym:

Lp. Oferent
Ocena  ofert wg kiyteriów (pkt)

Kryterium Kyterium temin Suma uzyskanych
cena oferty zaDłatY punk'ów

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

90 10 100„POLARIS" Małgorzata Gruszczyńska, z
siedziba  :  62-800  Kalisz ul. żołnierska 20a

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, ofertajest ważna, i nie podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie wvboru Wvkonawcv

s|=i2:#ok?awzcy;i##:ięb6i2o#ak*HLLu#'`#:nmd#w2oTągęjLAiR`±"#oTŁi
najkorzystniejsza,  poniewaź  uzyskała  najwyższą  liczbę  punktów  w  kryteriach  oceny  ofert
którymi to kTyteriami Zamawiąiący kierował się przy wyborze Wykonawcy. Cena oferty nie
przekracza kwoty, jaką zamawiający przeznaczył ostatecznie na sfinansowanie zamówienia.

Punktac zitana ofertom w Cz ści  Pż'kiet 2 13)  zźii`.(iwienia  -Pi.otl`iiŁi

\Vl`Ze  S

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie
z ponizszym:

Lp. Oferent
Ocena  ofert wg kryteriów

Kryterium KJyterium tem in Suma uzyskanych
cena oftrty 2apłatY punktów

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
90 10 100

„POLARIS" Małgorzata Gruszczyńska, z
siedziba:   62-800 Kalisz ul. Żołnierska 20a

2.

Wytwómia Makaronu  Kazimierz
89,89 10 99'89Chrzanowski. z siedzibą:

39-320  Przecław ul.  Koleiowa  13

Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, oferty są ważne, nie podlegają odrzuceniu.



Uzasadnienie

Ma|g.Ef::aGr%:#Zswkcay'zs?.mŁ;fbs;:b6i:_r;#aKaE::duT.kźy.j,:::rHs::d!3:.ewy,óp2:2.Ęasł':
jako  najkorzystniejsza,  ponieważ  uzyskała  najwyższą  liczbę  punktów  w  kryteriach  oceny
ofert którymi to kryteriami Zamawiający kierował się przy wyborze Wykonawcy. Cena ofefty
nie    przekracza   kwoty,   jaką    zamawiający    przeznaczył    ostatecznie    na   sfinansowanie
zmówienia.

Punktac znana ofertom w Cz śl.i  Pakict 3 Zamówicnia  -pl.(Mitli\i\

mączne

W   niniejszym   postępowaniu   oferty   złożyli   Wykonawcy   i   uzyskali   punktację   zgodnie
z  poniższym:

Lp. Oferent
Ocena  ofert wg kryteriów

Kryterium Kryteri um tem in Suma uzyskanych
cena oferty zaDłatY Dunktów

1.

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowe
63'50 10 73,50

„POLARIS" Małgorzata Gruszczyńska, z
siedziba:  62-800  K.alisz ul. Żołnierska 20a

2.

Wytwómia Makaronu  Kazimierz
90 10 100Chrzanowski z siedzibą:

39-320  Przecław ul.  Koleiowa  13

Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, oferty są ważne, nie podlegają odrzuceniu.

Uzasadnienie

Oferta  Wykonawcy   Wytwórnia  Makaronu  Kazimierz  Chrzanowski  z  siedzibą:  39-320
Przeclaw   ul.   Kolejowa   13,  wybrana  została  jako  najkorzystniejsza,   ponieważ  uzyskała
najwyższą  liczbę  punktów  w  kryteriach  oceny  ofert  którymi  to  kryteriami  Zamawiający
kierował się przy wyborze Wykonawcy. Cena oferty nie przekrac2a kwoty, jaką zamawiający
przeznaczył na S±-Lnansowanie Zamówienia.

Punktal` zna[ia    ofertom    w    Cz ?Sl.i   Paitill   J zilnlówielli:i    -

orzeniie

W   niniejszym   postępowaniu   oferty   złożyli   Wykonawcy   i   uzyskali   punktację   zgodnie
z poniższym:

Lp. Oferent
Ocena  oferi wg kryteriów

Kryterium Kryterium tem in Suma uzyskanych
cena oferty zapłaty punktów

1.

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowe
90 10 100

„POLARIS" Małgorzata Gruszczyńska, z
siedziba:  62-800  Kalisz ul. Żołnierska 20a

2. Company  So]o   Maciej  Kizior    z siedzibą: +,_.Jl 10 52'77
39-200  Dębica ul.  Polna 6 A



Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, oferty są ważne, nie podlegają odrzuceniu.

Uzasadnienie

Oferta  Wykonawcy   Pizedsiębiorstwa  Produkcyjno-Hand]owe  „POLARIS" Malgorzata
Gruszczyńska,   z   siedzibą:   62-800   Kalisz   ul.   Żolnierska   20a   wybrana   została  jako
najkorzystniejsza,  ponieważ  uzyskała  najwyższą  liczbę  punktów  w kryteriach  oceny  ofert
którymi to kryteriami Zamawiający kierował się przy wyborze Wykonawcy. Cena oferiy nie
przekracza kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Punktac znł`na  ofcrtom  w  Cz Ści   Pakic'  5 zamówii`nia  -  `j:i

W   niniejszym   postępowaniu   oferty   złożyli   Wykonawcy   i   uzyskali   punktację   zgodnie
z poniższym:

LI}. Oferent
Ocena  ofert wg kryteriów

Kryterium Kryterium tem in Suma uzyskanych
cena oferty zal)łaty Dunktów

1.

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowe

4833 10 58j3„POLARIS" Małgorzata Gruszczyńska, z
siedziba:  62-800  Kalisz ul. Żołnierska 20a

2.
F.H. JAJ -I'OL s.c.  M.P.  Słowik, z

76'76 10 86'76siedzibą 33-100 Tamów
ul.  Bandrowskiego 20

3.
F.P.H.U  żmuda Andrzej

90 10 10039-204 Żyraków  192

Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, oferty są ważne, nie podlegają odrzuceniu.

Uzasadnienie

Oferta Wykonawcy:  F.P.H.U  Żmuda Andrzej   z siedzibą: 39-204 Żyraków  192, wybrana
została jako  najkorzystniejsza,  ponieważ  uzyskała  najwyższą  liczbę  punktów  w  kryteriach
oceny ofert którymi to kryteriami Zamawiający kierował się przy wyborze Wykonawcy. Cena
oferty nie przekracza kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Punktac znana  ofei.tom  w Cz ci  Płlkict  ó Zalll0\V[l`]lE:l   -

Produkt boko mrożone

Lp. Oferent
Ocena  ofert wg kryteriów

Kryterium Kryterium temin Suma uzyskanych
cena oferty zaDłatY punktów

1.

„Jawit" A.  : J.  Białas,  L.  i  W.  Lampara 90 10 100Spółka Jawna z siedzibą:
38400  Krosno ul.  Mięsowicza 2a

2.

Widan  Polska Sp.  o.o.  Spółka
89'21 10 99'21

komandytowa. z siedzibą:
37-700  Przemyśl  ul.  Jasińskiego  56b

3.
Prima Bąk Spólka Jawna z siedzibą:

85'73 10 95'73
39-300  Mielec ul. Głowackiego 27

Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, oferty są ważne, nie podlegają odrzuceniu.



Uzasadnienie

Oferta Wykonawcy: Jawit" A. i J. Bialas, L. i W. Lampara Spó]ka Jawna z siedzibą: 38-
400  Krosno  ul.  Mięsowicza 2a, została wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ uzyskała
najwyższą   liczbę   punktów  w kryterium  oceny  ofert  którymi  to  kryteriami  Zamawiający
kierował się przy wyborze Wykonawcy. Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką zamawiający
przeznaczył ostatecznie na sfinansowanie zamówienia.

Pllnktac z[iana  oł.e].tom  ``J  Cz ci  Pżlkict  7 zamówii`ni:!  -

PI.odukt różne warz wa  sL[szonc

Lp. Oferen'
Ocena  ofert wg kryteriów

Kryterium Kryteri um tem in Suma uzyskanych
cena oferty zaDłaty l)unktów

1.

Firma  Wielobranżowa „PAKAR" Solecki
90 10 100Leszek, z siedzibą: 21 -200  Parczew,

Przewłoka  l ooA

2.

Przeds ięb io rstwo Prod u kcyjno-l-l and lowe
73'41 10 83,41

„POLARIS" Małgorzata Gruszczyńska, z
siedziba: 62-800  Kalisz ul. Zołnierska 20a

Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, oferty są ważne, nie podlegają odrzuceniu.

Uzasadnienie

Oferta Wykonawcy: Firma Wielobranżowa „PAKAR" Solecki Leszek, z siedzibą: 21-200
Parczew,   Przewloka   100A,  została  wybrana  jako   najkorzystniejsza,   ponieważ  uzyskała
najwyższą   liczbę  punktów   w kryterium  oceny   ofert  którymi  to  kryteriami  Zamawiający
kierował się przy wyborze Wykonawcy. Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką zamawiający
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.


