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Zborów, 22.06.2015r.
Ogłoszenie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami) zawiadamia się, że W postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr DPS PN 1/2015 na „Sukcesywne
dostawy produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej W Zborowie,
gmina Solec-Zdrój W okresie 01.07.2015 do 31.12.2015r.” informuję, że w przedmiotowym
postępowaniu do dnia 15.06.2015r. do godz. 12.00 złożono 6 ofert.

Komisja po otwarciu 6 ofert w dniu 15.06.2015r. o godz. 12.05 stwierdziła w formularzach
ofertowych:

2 oferty na części nr l - załącznik 2A, 1 ofertę na część nr 4 - załącznik 2D, 3 oferty na
część 7- załącznik 2G i l ofertę na część 9 - załącznik 21.

Za najkorzystniejsze komisja wybrała oferty następujących wykonawców:

1. Część l - załącznik 2A - „Dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich
i ciastkarskich” - Firmę Produkcyjno Usługową ,,NATEX” Sylwia Graniczka
Złotniki 308a, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie za kwotę brutto: 6.972,09 zł.

2. Część 4 - załącznik 2 D - „Dostawa artykułów żywnościowych” - Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska, 62-800 Kalisz,
ul. Żołnierska 20a za kwotę brutto: 24.786,56 zł.

3. (Ŝxęść 7, załącznik 2G - „Dostawa mrożonek” - Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usl=.1;›,‹›wo-I-landlowe ,,PINGWINEK” Jerzy Swiercz, Anna Swiercz Spółka Jawna,
25-320 Kielce, ul. Domaszowska 94 - za kwotę brutto: 3.269,60 zł.

4. (Š'..ęść 9, zał. 2 I - „Dostawa jaj kurzych” - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
H:mdl‹›wc „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska, 62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a
za kwotę brutto: 2.252,25 zł.

Z uwztgi na brak złożonych ofert na:
›' część 2 - załącznik 2B - dostawa mięsa i wędlin,
f część 3 - załącznik 2C - dostawa produktów mleczarskich,
›‹ część 5 - załącznik 2E - dostawa warzyw i owoców,
`z część 6 - załącznik 2F - dostawa owoców i jarzyn,
z część 8 - załącznik 2H ~ dostawa ziemniaków

przetarg na te części został unieważniony

()l`e1'ty ww. Wykonawców w wyniku oceny dokonanej przez komisję przetargową wg
lu'yteri(›~.\ 1›i"/.yjętych W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymała najwyższą
ogólną il.›ść pttnktów spośród ofert nie podlegających wykluczeniu i odrzuceniu.

Zestawienie ofert z otrzymaną ilością punktów zawarto W tabeli stanowiącej załącznik
nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

li:l`ormuję, ze z Wyłonionymi wykonawcami zostanie zawarta umowa w sprawie
zamó\\'i-~nia publicznego W terminie określonym w art. 94, ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo
zamóxri.-:'i publicznych.
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Otrzyinują do wiadomości:

1. ZPC "Zloty Kłos" Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska Sp. Jawna, 25-113 Kielce,
OS. Barwinek 28;

2. l"l>U „NATEX” Sylwia Graniczka, Złotniki 308A, 39-300 Mielec

3. Pi"/.edsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe „PINGWINEK” Jerzy Świercz,
Anna Swiercz Spółka Jawna, 25-320 Kielce, ul. Domaszowska 94;

4. l'l'l~l _„POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska, 62-800 Kalisz, ul. Zołnierska 20a;

5. Pl lU „PRIMA” Bąk Sp. Jawna, ul. Głowackiego 27, 39-300 Mielec;

6. ...'\l..l\tl*ĹX” Adrian Belusiak, ul. Krakowska 47a, 28-200 Staszów;

7. Strona BIP Starostwa Powiatowego W Busku-Zdroju - bip.powiat.busko.pl

8. 'l"..i›lic;t ogłoszeń
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