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zamówień publicznych dopuszcza poprawę omyłek rachunkowych z
konsekwencji rachuŃowych. Ninieiszym pismem informujemy pńŚtwa o
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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

?9 "ry 
: postępowa nia przetar gowego :

DOSTAWA PRODUKTOW MLECZARSKICH ITŁUSZCZOW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJw KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAI<ł,AD)W /RADYNIA, BOBOLUSZKI,ńżBAŃ-CE rBLISZCZYCE/ W 2019 r,
- mak sprawy lll2018

Dom PomocY SPołecznej w Klisinie zawiadanńao wynikach przeprowadzonego postępowania w
sprawie udzielenia zamówięnia na dostawę:
DOSTAWA PRODUKTOW MLECZARSKICH ITŁUSZCZOW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJw KLISINIE I PoDLEGŁycH zAKŁADow /RADyNIA, BoBoLuszKI, ńzńłŃćT -i
BLISZCZYCE/ W 2019 r.

WYbrano ofertę nr 1 - Hurtownia Spożywczo - owocowo - warą.wna Henryk Fujarczuk
48-303 Nysa
ul. Morcinka 66lC
cena ofertowa:445 204,53 zł brutto

Wykonawcy wykluczeni : nie doĘczy.
Oferty odrzucone : nie dotyczy

Zamańający zamierzń przeznaczyć kwotę: 516 7 84,60 zł brutto,

Na Podstawie sprawdzenia ofert pod względem rachunkowym stwierdzono omyłki :
- oczywiste omyłki rachunkowe,
omyłki rachunkowe dotyczyły błędnego wyliczenia wartości brutto.
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Poniżej przedstawiono prawidłowe wartości ofert.

Oferta nr 1

Zanawiający stwierdził oczywiste omyłki rachunkowę :

poz. r- W",6ść b.tt"
I

(wartość netto x vat)
__._",t ałFolvtta wartość zamówienia l ---7E 20Ę0

W wyniku poprawienia omyłek wartość oferty brutto wynosi: 445 204,53 zł

Oferta nr 2
Zarnawiający stwierdził oczywiste omyłki rachunkowe :

Yoz. l WaItość brutto
| (wartośó netto x vat)

_ UałkowIta wartośó zamówienia 1 ądz ąlym

W wyniku poprawienia omyłek wartość oferty brutto wynosi: 463 439,94 zł

Streszczenie oceny i porównan ia złożony ch ofert

Uzasadnienie wYboru najkorrystniejszej oferĘ: wybrana oferta spełnia wymagane w postępowaniu
warunki i zgodnie zPrryjęĘm kryterium uzyskała maksymalną itość punktów (100). Cena oferĘ mieści
się w kwocie jaką Zamawiający zamierzŃ przeznacry,ó na sft iotu zamówienia.

Trznadel

Nazwa i adres wykonawcy

Hurtownia Spożywczo - owocowo - warzywna Henryk
Fujarczuk

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska * ełuU..v.rcr,
ul. Zołnierzy l Armii Wojska Polskiego 7

ww informacja zostanie zamięszczona na tablicy ogłoszeń Domu pomocy społecmej w klisinie, opublikowana nastronie www.bip.dps-klisino,pl, oł- prr"rłułuW|tonu*"o..


