Kawęczyn, dnia 11.01.2012
oznaczenie sprawy GOPS-3301-1/2012
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia
w trybie zapytania o cenę pn.: „Dożywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych na
terenie gminy Kawęczyn”.
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), w imieniu
Gminy Kawęczyn zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie w/w zadania, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez
następującego wykonawcę:
Numer oferty: 1
Nazwa (firma) Wykonawcy: Zajazd „Zapiecek” P.H.U Adamczyk Maciej
Adres siedziby Wykonawcy: Marcjanów 1A, 62 – 704 Kawęczyn
Ilość punktów przyznana łącznie w kryterium oceny ofert „Cena oferty”: 100 pkt
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 oraz art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, to znaczy jest ofertą z
najniższą ceną w wysokości 4,97 PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia, co w związku z
ustalonym w postępowaniu kryterium oceny ofert (cena oferty = 100 %) stanowi podstawę do
wyboru oferty w/w Wykonawcy. Wykonawca spełnił postawione przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co potwierdził
oświadczeniami, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.
Dane dotyczące pozostałych wykonawców, którzy złożyli w postępowaniu oferty nie
podlegające odrzuceniu wraz z punktacją przyznaną w kryterium oceny ofert - „cena
oferty”:
Numer oferty: 2
Nazwa (firma) Wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa Hieronim Dzieran „Zajazd
Staropolski”

Adres siedziby Wykonawcy: Olszówka 2B, 62-731 Przykona
Ilość punktów przyznana łącznie w kryterium oceny ofert „Cena oferty”: 51,66 pkt
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone żadne oferty.
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