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lnformacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
na podstawieart. 92 ustawy z dnia 29 sĘcznia2004 Prawo
zamówień publicznych (Dr.IJ. z2017 r poz.1579)

Dom Pomocy Społecznej rł,Gornie inlbrmuje, ze w dniu 05.12.2018 r. zostało dokonane
otwarcie złozonych ofert do postępo\Ą,atlia przetargo\Ąego w tryilię przetargu nieograniczonego na
.,Sukcesywną dostawę artykułórł, spożyrł,czl,ch z poc'lziałem na częścidla DPS w-Górnie".
ć 1Różne
Nr
oferty

cZe

Firma (nazwa) lub nazwisko

Liczba punktów
przy kryterium

oraz adres oferenta

cena - 600ń

1l

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ..POLARIS"
Lrl. Zołnierska 20a. 62-800 Kalisz

12

ul. Fr,vderl,ka Szopena 53F

Liczba punktów
przy kryterium
termin płatności czas reklamacji
Liczba punktów
przy kryterium
- 20o/o

- 20oh

20

20

Łączna

Ranking

punktacja

ofert

Pol-ADEX
j7-600 Lubaczów

60

100

1

Alrnax-Dystrybucja Sp. z o.o.
13

Panieńszczy,zna
2| -002 Jastkólv

Za najkorzystniej szą ofertę uznano :
POLADEX, ul" Fryderyka Szopena 53Ł 37-600 Lubaczów
uzasadnienie:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziŃu w postępowaniu i nię podlega wykluczeniu, jego oferta jest
prawidłowa oraz najkorzystniejsza w świetlę przyjętych kryteriów ocęny ofert, spełnia wszystkie wymagania
określone w SIWZ,
Wykonawcy, których oferĘ zostaĘ odrzucone;
Przedsiębiorstwo Produkcyi no - Handlowe . JOLARI§ ", ul, Żohięt ska żO a. 62 -800 Ka]isz
uzasaclnienie:
Zgodnie z ar1, 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z29 styczllia2004 r. Prarvo zanrówień pr-lblicznych (Dz.U. z201"l r.
poz, l579) oferta została odrzucona, potriewaz zarł,iera błęd1, rv obliczeniu cerry. W fonnularzu cenowym
w pozycji 31 - Joguft z musli 150-2009 - podał błędną stawl<ę VAT 5%. Jogurty, które maja w składzie np,
musli, płatki owsiane. zbożorve, itd., są kIasy,fikolłane do ugrupowatria PKWiU l0.B9.19.0 i mają 8% VAT
(Interpretac.ja lzb i Urzędórł, Skarbovvych rlr IPPP3i45 ]2-33B/] 5-2l.IF' z dIlia 20l5.06.23).
Almax-Dystrybuc_ia Sp. z o,o.. Parrietiszcz},zna . 21-002 Jastkórl,

uzasadnienie:
Zgodnie zaft.89 Lrst. 1 pkt.2 ustawy z29 st1-czll,ia 2004 r. Prawo zanlórvień pLrblicznych (Dz.U. z201] r.
poz. 1579) oferta została odrzucona, poniewaz je.j treśćnie odpor.viada treścispecyfikacji istotnych
warunkórł, zamówień. Wykonawca złoż,:,łofertę nieprarł,idłorvo wypełnioną i błęd1 w lliej zawańe nie
podlegają poprar,vie rra podstawie art. 87 ust. 2 ustar,r,y Pzp,

Przewidywany termin zawarcia umowy nie krótszy ntż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
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