Dom Pomocy Społecznej
ul. Rzeszowska 7
36-051 Górno k/Rzeszowa

Górno, 10.06.2013

Informacje przekazywane po wyborze oferty
dot.
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
którego przedmiotem jest: dostawa artykułów spożywczych.

w

trybie

przetargu

nieograniczonego,

Dom Pomocy Społecznej w Górnie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest dostawa artykułów spożywczych wybrana została oferta złożona
przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe
„POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a; 62-800 Kalisz
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Dane wykonawców, którzy złożyli oferty oraz
streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Liczba punktów
w kryterium CENA

Numer
oferty

Nazwa oraz adres wykonawcy

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe
„POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a; 62-800 Kalisz

2

PIOTRUŚ PAN Sp. z o. o.
ul. Nestora 8, 37-700 Przemyśl

-

3

ALMAX - DYSTRYBUCJA Sp. z o. o.
Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

-

100

Jednocześnie informujemy, że :
1. Firma ALMAX – DYSTRYBUCJA, Panieńszczyzna została wykluczona z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy – Pzp. Wykonawca po wezwaniu do uzupełnienia
dokumentów nie dostarczył kopii dokumentu wystawionego przez Sanepid stwierdzający, że posiadają
przystosowane środki transportu do przewozu żywności (art. spoż.) i spełniają wymagania higieniczno – sanitarne
w przypadku własnego transportu jak również podwykonawców.
Oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.
2. Oferta Firmy: PIOTRUŚ PAN Sp. z o. o., Przemyśl została odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 2 ustawy – Pzp z uwagi na to, że nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W Formularzu cenowym w poz. 12, 45, 97 zostały zmienione gramatury produktów, co spowodowało że oferty
stały się nie porównywalne. Popełnione omyłki nie podlegają poprawie w trybie określonym w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy.
Przewidywany termin zawarcia umowy nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty,
jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

Dyrektor DPS w Górnie
mgr Józef Kiełb

