
li

Gninny 0śmdek Ponoey $połeeznej
w Złejwsi Wielkiej

ul. Sloneczna 28, 87-13Ą ZławieŚ Wielka

lf 
''' 

|'3#l"1'.ffió 'ćilgilqTffiePe .2!.4 .( .b8 2o M

Z|awieŚ Wielka, dnia 23 grudnia 20t4r.

Dotycry: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Przygotowanie pełnego obiadu (składającego się z 2 dafit) oraz jego dowóz do

wymienionych 7 obiektów szkolnych na każdy dzień trwania nauki w szkole na

terenie gminy Zlavłieś Wielka.

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej _ jako Zamawn1ący w
postępowaniu - działając na podstawie art.92 ustawy Prawo zamówień publicznych z

29 stycznta 2004 roku (tekst jednolity Dz.U.22013 r. Nr 907 , ze zm ) dalej ,,lJstawa ,, -
informuje, Że w oparciu o kryteria oceny ofert dokonał wyboru jako najkorzystniejszej

oferty Grzegorz Lewandowski ,,Mała Gastronomia'' Lewandowski z siedzibąUl. Jana

Brzechwy 2Nlok.6,85-]92 Bydgoszcz z ceną brutto 4,50 zł ( cztery złote 5011'00) za
jeden pełny obiad' a Państwa oferta uzyskała 100 punktow.

Jednocześnte, Zamawiający informuje, Że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły

trzy oferty , jak następuje:

1) oferta firmy Centrum Edukacji Społecznej ,,Servitus'' z siedzibą87-100 Toruń ul.

Szosa Bydgoska 7A, z ceną brutto 4,60 zł (cztery złote 601100) za jeden pełny obiad,

która uzyskała 97,82 punktu,

2) ofęrta firmy DIsCo_BARo' Michał Dombrzalski z siedzibąul. Tucholska 19, 8ó-

122 Bukowiec ,Przysiersk , z cenąbrutto 3170 z| (trzy złote 70lI00) za jeden pełny

obiad; ten wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art' 24 ust.2

pkt. 4 ustawy a oferta tego wykonawcy została odrzucona na podstawie art.24 ust.4

Ustawy i art. 89 ust.l pkt. 5 Ustawy,

3) oferta Grzegorz Lewandowski ,oMala Gastronomia'' Lewandowski z siedzibą

Ul. Jana Brzechwy 2N|ok'6 ,85-792 Bydgoszcz Z cęną brutto 4,50zł ( cztery złote

50/100) za jedenpełny obiad , która otrzymała 100 punktów.

Uzasadnienie faktyczne i prawne .

W oparciu o kryteria oceny ofert określone w SIWZ i na podstawie art. 91 Ustawy oferta

najkorzystniejsza jest oferta Grzegorz Lewandowski ,,Mała Gastronomia'' Lewandowski
z siedzibąIJl. Jana Brzechwy 2NIok.6 ,85-792 Bydgoszcz z cenąbrutto 4,50zł ( cztery z}ote

50/1 00) za jeden pełny obiad.

Wykonawca DISCo-BAR'' Michał Dombrzalski nie zawarlw swoje ofercie



I dokumentu na potwierdzenie warunków udziału w tym postępowaniu tj' określonego

w SIWZ pkt. IV ust.2 lit.d) - pisemnego oświadczenia', że osoby które będą

realizować zamówienie będą posiadać przez caĘ okres realizacji zamówienia

ważne badania lekarskie książeczki SANEPIDu , podpisanego przez osobę

upoważnioną do reprezentowania'

Wykonawca DISCo_BAR' Michał Dombrzalski pismem z dnia 17 grudnia Ż0I4r'

w punkcie 1) pisma był wezwany w trybie art. 26 ust.3 Ustawy do uzupełnienia

powyższego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego warunku na dzięh

składania ofert w terminie do dnia Ż2 grudnia 20l4r. do godz' 12,00, pod rygorem

wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ust.2 pkt. 4 Ustawy oraz odrzrcetia

oferty w trybie urt.24 ust.4 i art. 89 ust. 1 pkt. 5 Ustawy , orazw punkcie 2) pisma do

ńoŻęniawyjaśnień w trybie art.90 Ustawy '

Wykonawca DISCo_BAR" Michał Dombrzalski nie z|oĘ| terminie do dnia 22

grudnia 20t4r. do godz. 12,00 dokumentu na potwierdzenie warunków udziału w

tym postępowaniu tj. określonego w SIWZ pkt. IV ust.2 lit.d) _ pisemnego

oświadczenia, że osoby które będą realizować zamówienie będą posiadać przez

caĘ okres realizacji zamówienia ważne badania lekarskie książeczki SANEPIDu

, podpisan ego przez osobę upoważnioną do reprezentowania. Z Ęch względów

Zamawiający wyklu czyłtego wykonawcę i odrzucił jego ofertę
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