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DPS.ZP.271.44/2020 Dębica, dn. 08.12.2020 r.

Zawiadomienie o wvborze nai korzvstnieiszei ofertv

Zamawiający:    Dom    Pomocy    Spolecznej    im.    Świętego    Ojca    Pio    w    Dębicy    po
rozstrzygnięciu       postępowania       o       udzielenie       zamówienia       publicznego       Znak:
DPS.ZP271.44#020  prowadzonego  w  drodze  przesłania  zaproszenia  do   składania  ofert
wtrybie   ustawowym  zapytania  o  cenę   zgodnie  z  art.   69-73   ustawy  Prawo  Zamówień
mblicznych  z  dnia 29  stycznia  2004  r.  (t.j.  Dz.  U.  z  2018r.  poz.1986,  2215).  zawiadamia
o wybo[ze najkorzystniejszych ofert w postępowania na: „Sukcesywną dostawę pieczywa
oraz  ciastek  i  bułek  drożdżowych  dla  Domu  Pomocy  Społecznej   w  Dębicy  w  okresie
02.01.2021 r. -31.12.2021 r. -ogłoszenie z dn. 24.112020r.

Punktacja przyznana.ofertom w postępowaniu na Część 1 -pie€zywo.

W  ninięjszym  postępowaniu  oftrtę  złożył jeden  Wykonawca  i  uzyskał  punktację  zgodnie
z poniższym:

Lp. Oferent Liczba pkt w kryterium cena oferty
- 1 0 0 0/o

1.

Piekarria Beata Tyksińska 39-200 100,00 pkt
Dębica ul. Łukasiewicza 29A

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie

Oferta Wykonawcy: Piekamia Beata Tyksińska, 39-200 Dębica ul. Łukasiewicza 29A została
wybrana jako 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
2mówienia.

Punktacja  przyznana  ofertom  w  postępowaniu  na  Część  2  -  dostawa  ciastek  i  bu]ek
drożdżowych
W   niniejszym   postępowaniu   oferty   złożyli   Wykonawcy   i   uzyskali   punktację   zgodnie
z pomzszym:

Lp. Oferent Liczba pkt w kryterium cena oferty
- 1 0 0 O/o

1 Pracownia Cukiernicza S.c.,
87'41z siedzibą: 39-200 Dębica ul.

Gawrzvłowska 3 58
2 „CIACHO" Leśniowski Dawid,

100,00z siedzibą: 39-218 Straszęcin iir 11/4



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

Uzasadnienie
Oferta Wykonawcy:  „CIACHO" Leśniowski Dawid, z siedzibą: 39-218 Straszęcin nr 11/4
została   wybrana  jako   najkorzystniejsza,   ponieważ  uzyskała   najwyższą   liczbę   punktów
w kiyteriuin  oceny  ofert  którym  to  kryterium  Zamawiający  kierował  się  przy  wyborze
Wykonawcy.   Cena   oferty   nie   przekracza   kwoty,   jaką   zamawiający   przeznaczył   na
sfinansowanie zamówienia.

DYREKTOR
Domu  Pomocy Spolecznejmśw::OBffaEaffiff'"


