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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

doĘęy: postępowania przetargowego nr 5l20I8- DOsTAWA nóŻnvcn pRoDUKTÓW
SPOZYWCZYCH DlA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKłADÓW
/RADYNIA, BoBoLUszKI, DzBAŃcE I BLIszczYcE/ W oKRESIE oD o1.o1.2ol9 Do
3t.12.2O19 r.

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie zawiadamia o wynikach przeprowadzonego postępowania w
ryuar9 udzielenia zamówienia na dostawę:
DOSTAWA ROZNYCH PRODUKTOW SPOZYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNE W
KuSINIE I PoDLEGŁYCH zAKŁAoów /nłoYNIĄ BoBoLUszKI, DzBAŃcE I Bllszczlrcq w
OKRESIE OD 01.01.2019 DO 31.12,2O19 r.

CZĄŚC I - Wybrano ofertę nr 2 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe POLARIS
MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA
ul. Zołnierska 20a
62-800 Kalisz

cenaofertowa: 176 388,28 złbrutto

CZĘŚC il - Wybrano ofertę rtr 2 - Przedsiębiorstwo ProdŃcyjno- Handlowe POLARIS
MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA
Ul. Żołnierska 20a
62-800 Kalisz

- cena ofertowa: 2246,84 złbrutto

CZĘŚC ilI - Wybrano ofertę nr 4 - Firma Produkcyjno- Handlowo - Usługowa SMAKOSZ S.C.
48-120 BABOROW
Ul. Kresowa 1

- cena ofertowa: 328 379.92 zł brutto

Wykonawcy wykluczeni : nie doĘczy.
Oferty odrzucone : oferta nr 6 :

METRo-PLUS
Dariusz Dąbkowski
48-130 Kietrz
ul. Polna l
Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 89 ust.I pld 4 i pla 6
orąz w ałiqzku z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiajqcynapodstawieart.89ust.lpld4ipH6orazwzwięhlzart.90ust.3ustawyzdnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych odrzucą ofertę wykonawcy, hóry nie udzielił
wyjaŚnień lub jeżeli dolanana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że



Oferta zawiera raŻgco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu ząmówienia i ząwierą błędy
w obliczeniu ceny lub kosztu,

uz as adni e n i e fąkt}lc z ne :

ZamawiajqcY w rwiqzku z wqtpliwoŚciami dotyczqcymi zaoferowanej ceny oferty, możliwości
wYkonania Przedmiotu zamówienia oraz jej tstotnyih częśit składowych, która wydawała się
rażqco nislra tj. :

oferta jest niŻsza o co najmniej 30% od wartości zamówienia powięl<szonej o należny podatek od
towarów i usług , ustalonej przed wszczęciem postępowania oraz średniej ńrymerycznej
wszystkich złożonych ofert w szczególności zawiera w poz. :
Poz. nr 3 Baton lcrolony 0,400 kg - cena jednostkowa ńeno za kg wynosi 0,90 gr,
Poz. nr 29 Bułka słodkafrancuska t2Og szt - cena jednostkowinetto ro kgwynosi ],35 zł.
Poz. nr 30 Bułka maślana 120g szt - cena jednostiowa netto za kgwynos|O,Źo s,ZamawiajqcY w dniu 08.]1.2018r. zwrócił się do wykonawc|, o'udzieienie wyjaśnień, w tym
złoŻenie dowodów, dotyczqcych wyliczenia ceny w szczególności w zalłesie:
l) oszczędnoŚci metodY wykonania zamówienią, wybrinych roałiqzań technicznych, wyjqtkowo
sPrzYjajqcYch warunków wYkonania ząmówienia dostępnych dia Wykonawcy, oryginalności
Projelau WYkonawcY, kosztów pracy, hórych wąrtośc przyjęta została do ustalenio ,rr|, nie może
bYĆ niŻsza od minimalnego wynagrodzenia za piorę- albo minimalnej stawki §odzinowejustalonYch na Podstawie przepisów ustawy z dnia i0 pozdźiernfta ŹoL2r. o ńinimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017r, poz. 847 orąz z 20]8r. poz. 650)
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepiśów,
3) wYnikajqcYm z PrzePisów prawą prący i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiqzujqcych w miejscu, w hórym realizowane jeit zamówienie,
4) wynikajqcym z przepisów prcrwa ochron środowiska,
5 ) pow i e r z e ni a wy ko n ani a c z ę ś c i z amów i e ni a p o dwy ko naw cy.
WYkanawca ten w dniu ]3,1].2018r. przesłał e-mąilem wyjaśnienia jednak bez przedstalłienią
dowodów. W wYjaśnieniach tych Wykonawca nie przeditawia dliczego oferia cenowa jest
znaczqco obniżona, nie ustosunkował się w ogóle do hłestii doĘczqcyci ryilrruria ceny, ńóre
ZamawiajqcY wskazał w weałaniu. Zamawiajqcy przyjqł ,tz' złizónie wyjaśnień, hóre nie
rozPraszajq wqtPliwoŚci Zamawiajqcego, co do rynkowego charąheru oferty, zrównane jest w
skutlrach z niezłożeniem wyjaśnień i powoduje odrzucenie ofrrry na podłówie art. 89 ust. i ph a
w ZI/Y, z art, 90 ust 3 ustawY. Obowiqzek wykazania, że oferta nie zawiera rażqco niskiej ceny,
sPocZYwą na WYknnawcY (art. 90 ust. 2 ustawy). Zdąniem Zamawiajqcego, Wykonorro ii,
Przedkładajqc wYma?anYch dowodów nie wypełnił spoczywajqcego na n-im-obowiqzku obalenia
domniemania, iŻ zawarta w ofercie ceną nosi znamioro ,oŹq"o niskiej. Zamawiajqcy nie może
bowiem, PrzY biernoŚci wykonawcy wydobl,wać od niego informacji, ńedy sam ząinteresowany
nie wYkazuje naleŻytej troski o swój interes i los złożonej oferĘ. Taki 

-sposób 
procedorori,

ProwadziłYbY do naruszenia zasady równego traktowąnia t uczómói konkurencji w postępowaniu.
WYlronawca w wYjaŚnieniach wnosi o unieważnienie postępowania przetargowego i
doPrecYzowanie opisu przedmiotu zamówienią. Wykonawca w trąkcie połępoianra
Przetargowego nie składął pytań dotyczqcych wyjaśnienia SIWZ wraz z załqcznikami 

-Źgodnie 
z

ustawq PzP. Ponadto Wykonawca w wyjaśnieniach potwierdził że wycena produhów : baton
lrrojonY, bułka słodka francuskn oraz bułka maślana dotyczy jednej sziuki danego asortymentu a
nie cenY za kilogram produktu natomiast w złożonej ofercie przetargowej zaoferował :
Poz. nr 3 Baton lcrojony 0,400 kg - cena jednostkowa netto źa kg wynosi'0,90 gr,
Poz. nr 29 Bułka słodka francuska l 20g szt - cena jednostkawi netto za kg wjnosi ],35 zł.
Poz. nr 30 Bułka maślaną l20g szt - cena jednostknwa netto za kg wynos|O,ŹO n.Ząchodzi zatem rozbieżnoŚĆ pomiędzy hłotami jednostkowymi iynikajqcynŹ oferty a lałotami
o lwe ś l ortymi w wyj aś ni e ni ach.
Zgodnie z art, 87 ust.] ustawy Pzp niedopuszcząlne jest prowadzenie między Zamawiajqcym a
WYklnawcq negocjacji dotyczqcych złożonej oferty oraz [..'.J dokonywanie jakiejkolwrek imóny wjej treŚci. Zaoferowana cena jednostkowa stanowi treść oferty i nie może zósmć zmieniona.
W nłiqzku z PowyŻszym oferta podlega odrzuceniu również na podstawie art. 89 ust.I ph 6 pzp
tzn. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu).



I| PostęPowaniu wyjaŚniajqcym Wykonawca powinien udowodnić, nie budzqc wqtpliwości
Zama'wiajqcego, że składowe ceny sq racjońalne i umozliwiajq prawidłiwe wykonanie
Przedmiotu zamówienią. Dlatego to Wykonawca w wyjaśnieniaóh musi wykazać, iż
za?ro?onowana Cena ,nie jest rażqco niska. Wyjaśnienia Wykonawcy sq nie wystarczajqco
umoWowan4 nie sq kanlcretne i wyczerpujqce w tym brak przedłożenia dowodów.'w zuqŹiu z
PowYŻszYm PrzYjęcie przez Zamawiajqcego wyjńnień niepełnych lub niejasnych, lakanicznych i
lgól_nilawllch naruszałoby zasadę równego traktiwania Wykoiawc'ów oraz zńsadę
lrnnlurencYjnoŚci. Wykonawca nie wykazał iż, zaproponowana cena oferĘ nie jest ;ń" ;;ń-;
zwiqzku z czym powstaje skutekw postaci odrzucrenia oferty.

Zatnańający zamier zń przeznaczy ó . \w otę : CZĘŚC I - 3 4 4 802,2 5 zł bnftto,
CZĘŚCII- 42I7,40 zł Lrutto, CZĘŚĆIII - 516 654,80złbrutto

Na Podstawie sprawdzenia ofert pod względem rachunkowym stwierdzono omyłki :
- oczyrviste omyłki rachunkowe )

omyłki rachunkowe dotyczyły błędnego wyliczenia wartości netto i brutto.

ustawa prawo
uwzględnieniem

zamówień publicznych doplszcza poprawę omyłek rachunkowych z
konsekwencji rachunkowych. Niniejszym pismem informujemy ońśtwa o

PoniZej przedstawiono prawidłowe wartości ofert.

CZĘŚC I - ROZNE ARTYKUŁY SPOŻVWCZL
Ofęrta nr 5
Zamańający stwierdził oczywiste omyłki rachunkowe :

Poz. wańość netto
(ilośó x cena netto)

7 439.30

Poz. wartość brutto
(wartość nefto x vat)

l0 776.00

W wYniku PoPrawienia omyłek oru poprawnego zsrrmowania pozycji wartości brutto , wartość
ofbrty brutto wynosi: 232 860,57 z1

CZĘŚCIt_ZUPY I SOSY
Oferta nr 5
Zamańający stwierdził oczywiste omyłki rachunkowe :

W v,lniku PoPrarł'ienia pcpra\\.nęgo zsumorvaniapłłlcji.l,łartcści br,;tto , rł,artcść cf,eĘ brutto
wynosi: 14 352,77 ń

ząn_owien puUticznycn

a



CZĘŚC III _ PIEcZYwo
OferLa nr 6
Zanańający stwierdził oczywiste omyłki rachunkowe :

Poz. wartośó brutto
(wartość netto x vat)

9 13546.57

Poz. wańośó brutto
(wartość nctto x vat)l0 I l tlą.u

Poz. wartość brutto
(wartość netto x vat)

ż6 3062.44

Po,z. wartość brutto
(wartość netto x vat)

29 3639,I6

W wYniku PoPrawienia omyłek oraz poprawnego zsumowania pozycji wartości brutto , wartość
oferty brutto wynosi: 21l 174,77 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofeń
CZĘŚC I - ROZNE ARTYKUŁY SPOŻVWCZL
Nr

ofertv
Nazwa i adres wykonawcy Cena (koszt)

punktv
Razem
ounktv

l
|1zllslebrorstrło Usług Rolniczo * Gospodarczych ,jcil- Sp.Zo.
45-594 Opole
Ul. Firmowa 5 62 62

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe POLARIS
MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA
UI. Zołnierska2Oa
62-800 Kalisz

l00 100

5

HURTOWNIA
Spożrłczo - Owocowo - Warzywna
Henryk Fujarczuk
48-303 Nysa
ul. Morcinka 66/C

76 76

CZĘŚCfi-ZUPY I sosY
Nr

ofertv
Nazwa i adres wykonawcy Cena (kosź)

punkty
Razem
punktv,

I

Przeisiębiorstwo Usług Rolniczo - Cospoał-rycłrlCM' Sp. zio.
45-594 Opole
Ul, Firmowa 5

22 22

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe POLARIS
MAŁGOMATA GRUSZCZYŃSKA
Ul. Zołnierska 20a
62_800 Kalisz

l00 l00

5

HURTOWNIA
Spozywczo - Owocowo - Waż;v.wna
Henryk Fujarczuk
48-303 Nysa
ul. Morcinka 66/C

16 16

4



CZĘŚC ilI _ PIEcZYwo
Nazwa i adres wykonawcy

Piękamia LIPIANIN
G.W. Lipianin
49-35l Przylesie 32

Firma Produkryjno- Handlowo - Usługow;ŚmKOSZ SC
48_120 BABOROW

METRO-PLUS
Dariusz Dąbkowski
48-130 Kietrz
ul. Polna l

Uzasadnienie wYboru najkorzYstniejszej oferty: wybrane oferty spełniają wymagane w postępowaniu
Warunki i zgodnie ZPrz1jętym kryterium uryskały maksymalną ilość punktów (l00), Ceny ofeĄ mieściĘ
się w kwocie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyó na sfinansowani iotu zamówienia.

Małgorzata

Ww informacja zostanie zarnięszczona na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecmej w Klisinie, opublikowana na
stronie www.biP.dPs-klisino.pl, www.bip.dps.powiatglubcąycki.pl oiu, prrerłńwyłonu*"o..

D


