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DPS.ZP.271.57/2022 Dębica dn.19.12.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej  im.  Świętego Ojca Pio w Dębicy po rozstrzygnięciu

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  (Znak:  DPS.ZP.271.57/2022  w  trybie
zapytania   ofertowego   na   wyłonienie   Wykonawcy   na:   „Dostawę   warzyw   i   owoców
w miesiącach  styczeń  -maj  2022  r." dla Domu Pomocy  Społecznej  im.  Świętego  Ojca Pio
wDębicy,  ul.  Sieipnia  3  z  teminem  realizacji  dostaw:  od  02.01.2022  do  31.05.2022  r.  -
z zaproszenia do złożenia oferty z dn.  06.12.2022 r., infomuje o wyborze najkorzystniejszej
oferty:

Punktacja przyznana ofertom w Pakiecie 1 :

W niniejszym postępowaniu na dostawę warzyw i owoców -Pakiet 1 -oferty złożyli n.w.
Wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym:

Lp. OFERENT Liczba punktów w kryterium :
cena oferty -100 %

1.

P.P.H.U. „ZZ" s.j. z siedzibą:
91,31  pkt33-300 Nowy Sącz ul. Kilińskiego

58

2.
Ogrodnicza Spółdzielnia Handlu i

100 pktPrzetwórstwa, z siedzibą: 39-200
Dębica, ul. Rzeszowska 135

Oferta Wykonawców nie podlegają wykluczeniu, oferty są ważne, nie podlegają odrzuceniu.

Uzasadnienie
Oferta Wykonawcy:  Ogrodniczej  Spóldzielni HandLu  i Przetwót.stwa,  z siedzibą:  39-200
Dębica,  ul.  Rzeszowska  135,  wybrana  została jako  najkorzystniejsza,  ponieważ  uzyskała
najwyższą liczbę punktów w kryterium ceny ofert, którym to Zamawiający kierował się przy
wyborze  Wykonawcy.  Cena  oferty  nie  przekracza  kwoty,  jaką  zamawiający  ostatecznie
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Punktacja przyznana ofertom w Pakiecie 2:

W niniejszym postępowaniu na dostawę jabłek -Pakiet 2 -oferty złożyli n.w. Wykonawcy i
uzyskali punktację zgodnie z poniższym:

Lp. OFERENT Liczba punktów w kryterium :
cena oferty -100 %

1.

Gospodarstwo Sadownicze Jerzy
100 pktKnap z siedzibą: 27-660

Koprzywnica, Sośniczany 97,

2.
P.P.H.U. „ZZ" s.j. z siedzibą:

80,25 pkt33-300 Nowy Sącz ul. Kilińskiego
58

Oferta Wykonawców nie podlegają wykluczeniu, oferty są ważne, nie podlegają odrzuceniu.



Uzasadnienie
Oferta    Wykonawcy:    Gospodarstwo    Sadownicze   Jerzy    Knap    z    siedzibą:    27-660
Koprzywnica, Sośniczany 97, wybrana  została jako  najkorzystniejsza,  ponieważ  uzyskała
najwyższą liczbę punktów w kryterium ceny ofert, którym to Zamawiający kierował się przy
wyborze  Wykonawcy.  Cena  oferty  nie  przekracza  kwoty,  jaką  zamawiający  ostatecznie
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
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