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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DoĘczy : postępowania przetargowego nr 612018 - DoSTAWA JAJ sPoZYWcZYcH DLA DoMU
PoMocY sPoŁEczNEJ W KLlslNlE l PoDLEGŁYCH ZAKŁADoW /RADYNlA, BoBoLUsZKl, DZBAŃCE l
BL|SZCZYCE / \N 20t9 r

, Dom PomocY SPołecznej w Klisinie zawiadamia o wynikach przeprowadzonego postępowania w
sprawie udzielenia zamówienia na dostawę:
DO§TAWA JAJ SPOżYWCZYCH Dlł DOMU poMocy spoŁEczNEJ W KLlslNlE l poDtEGŁycH
ZAKŁADóW /RADYNIA, BoBoLUszKl, DzBAŃcE l BllszczYcEl W 2019 r

Wybrano ofertę nr 4 - F.H.U ,,DANEK''
Głubczyce Sady 41
48-100 Głubczyce

cena ofertowa: 48 322.12 złbrutto

Wykonawcy wykluczeni : nie dotyczy.
Nie odrzucono zadnej oferfy.

Zatnańający zamierzał ptzeznaczyó kwotę: 66 65I,20 ńbrutto,

Na Podstawie sprawdzenia ofert pod względem rachunkowym stwierdzono omyłki :
- oczywiste omyłki rachunkowe, '

omyłki rachunkowe dotyczyły błędnego wyliczenia wartości brutto.

Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza poprawę omyłek rachuŃowych z
uwzględnieniem konsekwencji rachuŃowych. Niniejszirrr pismem informujęmy pństwa o
dokonanych poprawkach na podstawię art. 87 ust.ż pkt-} Óstawv z dnia29 stvcz,nta2OO4t Prawn
z,arułwień publiczn:lch (Dz,IJ. z2018r. poz. 1986 z poż. zm.'\



PoniZej przedstawiono prawidłową wartość oferty.

Ofertarlr 2
Zanawtający stwierdził oczywiste omyłki rachunkowe :

Poz. wartośó brutto
( ilość x cena iedn. brutto)

całkowita wartość zamówienia 50 738,23
suma brutto

Powinno być

Poz. wartośó brutto
( ilość x cena iedn, bruno)

całkowita wartość zamówienia 49 988,40
suma brutto

W wyniku poprawienia omyłek wartość oferty brutto wynosi: 49 988,40 zł

Streszczenie oceny i porównania ńożonych ofert

Uzasadnienie wYboru najkorrystniejszej oferty: wybrana oferta spełnia wymagane w postępowaniu
warunki i zgodnie zprzyjęĘm kryterium uą,skała maksymalną ilość punktów (l00). cena oferty mieści
się w kwocie jaką ZamavliającY zamierzał przeznaczyóna sfinansowani Rrzedmiotu zamówięnia.

,rfuo*
Mał gorzał Ęryw ko-Trznade l

\l

Ww informacja zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, opublikowana nastronie www.biP.dPs-klisino.pl, www.bip.dps.powiatglubcrycki.pl oiazprzesłńwyt onu*"o,n.

Nr
ofertv

Nazwa i adres wykonawcy Cena (kosź)
punkty

Razem
ounkfu

I

Przedsiębiorstwo produ kcyjno - handlowe
,,PoLARlS"
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a
62-800 Kalisz

58 58

2

Hurtownia Spożywczo owocowo-warzywna
Henryk Fujarczuk
48-303 Nysa
ul. Morcinka 66/C

97 97

3

rlrma Jajcarz
Adam Kucfir
Podkamień 20B
48-303 Nysa

,71
71

4
F.H.U,,DANEK"
Głubczyce Sady 41
48-100 Głubczyce

l00 l00

2


