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Wykonawcy, którzy złożyli oferty

wg rozdzielnika

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019  Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019r. Poz. 2019 ze zm.) informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert
złożonych  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie
podstawowym bez negocjacji na: ”Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych
dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy Zakładzie Komunalnym Pokój ” CZĘŚĆ VII Pakiet
7 Warzywa i owoce mrożone wybrano najkorzystniejszą ofertę:

PHUP „MISIEK” Krzysztof Misiołek
ul. Wiejska 24B, 48-200 Prudnik

UZASADNIENIE

Zamawiający  wszczął  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  pn. ”Zakup  wraz  z

sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych dla potrzeb Kuchni  Centralnej  działającej

przy  Zakładzie  Komunalnym  Pokój  ”  Pakiet  VII  Warzywa  i  owoce  mrożone  w  trybie
podstawowym bez negocjacji.  Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał
kierować się dwoma kryteriami oceny: ceną (60%) oraz terminem płatności (40%)  co odpowiada -
100pkt i udzielić  zamówienia Wykonawcy/om, który/rzy spełni wymogi określone w SWZ i pzp
oraz zdobędzie najwięcej punktów.  Wyżej wymieniony Wykonawca nie  podlega wykluczeniu  z
postępowania. Oferta wpłynęła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie i zostały sporządzone
zgodnie z cyt. wyżej ustawą oraz wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

W prowadzonym postępowaniu na część 7 Pakiet VIIzłożono następujące oferty:



Numer
Pakietu 

Nazwa  i  siedziba
Wykonawcy 

Kryterium
„Cena”  (cena
brutto oferty )
(zł)

Punkty za:
kryterium
„Cena”

Kryterium
„Termin
płatności”
(  ilość
dni ) 

Punkty za:
kryterium
„Termin
płatności”

Łączna
liczba
punktów 

VII
PHUP„MISIEK”  
Krzysztof Misiołek
ul. Wiejska 24B

48-200 Prudnik

6 195,02 60,00 30 dni 40,00 100,00

Termin zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 tj. W
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej. 
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