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POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. póz. 1579 z późn. zm..) w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach" w Pakiecie Nr 5. Pieczywo,
świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, w wykonaniu art. 92 ww. ustawy informujemy, iż
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
MAŹ - MAR
Marek Mazurkiewicz
ul. Przemyska 22
37 - 716 Orły

Uzasadnienie wyboru:
Zgodnie z art. 91 ust. l Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
ocen ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta została uznana za najkorzystniejszą ponieważ uzyskała łącznie najwyższą ilość
punktów w oparciu o określone w SIWZ kryteria. Ponadto Zamawiający stwierdził, że
przedłożona oferta spełniła wszystkie wymagane w SIWZ warunki, stąd też nie została
odrzucona, a oferent nie został wykluczony z udziału w postępowaniu.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Lp.

1

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)
MAŹ - MAR
Marek Mazurkiewicz
Ul. Przemyska 22
37-716 Orły
(6)

Cena (koszt)

Termin płatności
faktury

Razem

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.
W toku postępowania żadna oferta nie została odrzucona.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Nie prowadzono etapu negocjacji i dialogu.
Postępowanie nie zostało unieważnione.
Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania niniejszego powiadomienia, jeżeli zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. O terminie podpisania umowy powiadomimy Państwa
oddzielnym pismem.
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