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Nasz znak: DPS.ZP.271.45/2020 Dębica dn.10.12.2020 r.

Zawiadomienie o wvborze naikorzvstnieiszei ofertv

Zzamawiający:    Dom    Pomocy    Społecznej    im.    Świętego    Ojca    Pio    w    Dębicy    po
rozstrzygnięciu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie:  zapytania  o
cenę zgodnie z art. 69-73 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1986,
2215)  na:  ,Dostawę  m]eka  i  śmietany  oraz  artykułów  nabiałowych  do  Domu  Pomocy
Spolecznej w Dębicy w okresie 02.01.202lr. -31.12.2021r.  - ogłoszenie z dnia 25 listopada
2020 r.

Punktacja  przyznana  ofertom  w  postępowaniu  na  Część  1  Mleko  i  śmietanę,  oferty
złożyli Wykonawcy i uzyskaH punktację zgodnie z poniższym:

L.p. Oferent Liczba pkt w kry.terium cena oferty
- 1 0 0 O/o

1. FIIU BOGAR Sp. z o.o. z siedzibą:
89'4036-040 Boguchwała ul. Techniczna

2c
2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska,

100,00z siedzibą: 32-700 Bochnia ul.
Wygoda 147

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

Uzasadnienie
Oferta Wykonawcy:  Okręgowej  Spóldzielni Mleczarskiej  z siedzibą:  32-700 Bochnia ul.
Wygoda  147  została wybrana jko  najkorzystniejsza, ponieważ uzyskała najwyższą liczbę
punktów  w  kryterium  oceny  ofert  którym  to  kryterium  Zamawiający  kierował  się  przy
wyborze  Wykonawcy.  Cena  oferty  nie  przekracza  kwoty,  jaką  zamawiający  ostatecznie
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Punktacja przyznana ofertom w postępowaniu na Część 2 art. nabiałowe, oferty zlożyli
Wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym:

Lp. Oferent Liczba pkt w kryterium cena oferty
-100 %

1 ROLMLEK    Spółka    z    ograniczona
94,03odpowiedzialnością  Sp.k.   z  siedzibą:

39-300 Mielec   ul. Racławicka 17
2 FHU  BOGAR  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą:

89,8636-040 Boguchwała ul. Techniczna 2 c

3 Okręgowa  Spółdzielnia Mleczarska,  z
100,00siedzibą:  32-700  Bochnia ul.  Wygoda

147

Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, oferty są ważne, nie podlegają odrzuceniu.
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Uzasadnienie
Oferta Wykonawcy:  Okręgowej  Spóldzielni Mleczarskiej  z siedzibą:  32-700 Bochnia ul.
Wygoda  147 została wybrana jako  najkorzystniejsza,  ponieważ  uzyskała najwyższą liczbę
punktów  w  kryterium  oceny  ofert  którym  to  kryterium  Zamawiający  kierował  się  przy
wyborze  Wykonawcy.  Cena  ofefty  nie  przekracza  kwoty,  jaką  zamawiający  ostatecznie
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
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