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Wynik przetargu:

GMINA DŹWIERZUTY Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Przygotowanie,
dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze
szkół i przedszkoli gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2017/2018.
Dźwierzuty dn. 17.08.2017
Znak sprawy: ZP-271.7.2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego dla zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) – zwanej
dalej „ustawą” oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dźwierzuty nr 67/2017 z dnia 04.08.2017 r w sprawie
regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach pn.:
„Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze
szkół i przedszkoli gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2017/2018.”
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu została uznana i
wybrana oferta ner 1 złożona przez:
Stołówkę „Miś”
Gołyś Teresa
ul. Sienkiewicza 2a
12-120 Dźwierzuty
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w
Ogłoszeniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 30.000 euro i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której
mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
dalej zwane „ogłoszeniem o zamówieniu”, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował
się kryteriami opisanymi w ogłoszeniu:
1. Kryterium nr 1: cena [C] – 70 pkt
2. Kryterium nr 2: liczba pracowników według stanu na dzień składania ofert [Z] – 30 pkt
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 325 800,00 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia pięć
tysięcy osiemset zł 00/100). Ponadto Wykonawca przedstawił liczbę pracowników według stanu na dzień składania ofert, tj. 3
osoby zatrudnione na umowę o pracę.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
Kryterium nr 1: cena [C] – 70 pkt
Kryterium nr 2: liczba pracowników według stanu na dzień składania ofert [Z] – 30 pkt
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postepowaniu została złożona tylko jedna oferta.
WÓJT
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
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