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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
doĘczy: postępowaniu_ 

_p?§turgowego nr 1612019- DoSTAWA nóżnvcn PRoDUKTóWsPozYWczYcH DlA DOMU PóuoćY sPoŁEćzNEJ w ń_rsrnrr I poDLEGŁycH zAKŁADów
{ll?:j[r*r. 

BoBoLuszKI, DzBAŃcE I BllszcŻvcei' w oKRESIE oD o1.o1.2o2o Do

Dom PomocY SPołecznej w Klisini e zawiadamia o wynikach przeprowadzonego postępowania wsprawie udzielenia zamówienia na dostawe:
DOSTAWA nÓŻnVCn PRODUKTÓW'SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WKusINIE I poDLEGŁycH zAKŁAoów_/RADvNIA, Coaóiusżłi, ożgAŃói'r auszczycEl wOKRESIE OD O1.01.2O2O DO 31.12.202Or.

CZĘŚC I - WYbrano ofertę nr 4 - Przedsiębiorstwo produkcyjno- Handlowe poLARIS
MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA
ul. Zołnierska 20a

cena ofertowa: 158 631,58 aa*n!2'800 
Kalisz

CZĘŚC il - Wybrano ofertę nr 4 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe POLARIS
MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA
IJl. Żołńerska2Oa

- cena ofertowa: 2 577,62 ńb*tto62-800 
Kalisz

CZĘŚC ilI - Wybrano ofertę nr 1 - Piekarnia- Cukiemia,,VITA,, Stachelczyk Adńan

- cena ofertowa: 2I5 0g4,8lrł b-#' 
Wałowa I 47-206KędzierzYn-Koźló

Wykonawcy wykluczeni : nie doĘczy.
Of".ty odrzucone : nie doĘczy

1yzv:jącv.z3yier;zał przeznacry ć. kwotę: CZąŚC I - 327 420,30 ń brutto,CZĘSC II- 4 068,20 zł brutto, CZĘŚC]III- 47I llą,ąo złbrutto

Na Podstawie sPrawdzenia ofert pod względem rachunkowym stwierdzono omyłki :- ocrywiste omyłki rachunkowe,
omyłki rachunkowe doĘczyĘ błędnego wyliczenia wartości netto i brutto.

Y:':::"_,i::: ,_r^T",:1:ń ..publicznycń fpyl;?"?? poprawę omyłek rachunkowych zrąwuurĄlrwJUll z

}:#:::"ł:':"j",^:I::'_"]', 1i"|unł9l1crr. @uj emy panstwa o

Ponizej przedstawiono prawidłowe wartości ofert.

zamowień publiczn:l ch (.D z.IJ . z 2 @



CZĘSC r _ RÓZNE ARTYKUŁY SPOZY W CZE
Oferta nr 4
Zamańający stwierdził oczywiste omyłki rachunkowe :

Poz. re
,, | (ilośćxcenaneno)
Jo l |81,44

Poz. wartose bńtto-
(waftość netto x vat)

= = 36 --T*---igost

W wyniku poprawienia omyłek oraz poprawnego
- wartość netto: 141 170,54 ń,wartośćbruuo tJS

Oferta nr 5

,_1T"9^-T ia pozy cji wartości oferty wynosi :

631,58 ń

Zamawiający stwierdził oczywiste omyłki rachunkowe :

rachunkowe:

Poz. wartość brutto
(wartoŚc netto x vat)

95 l4.00

W wYniku PoPrawienia oTYł9k oraz poprawnego zsrrmowania porycjiwartości oferty wynosi:- wartość brutto 262 302,69 zł

czĘŚc ilI - PIECZYW}
Oferta nr 3
Zanawiający stwierdził oczywiste omyłki rachunkowe :

roz. I Wartość brutto
I

artośc netto x vat)

Poz. ffi
l twartość netto x vat)l | 499lo.75

W wYniku PoPrawienii:iYlt or€ż poprawrego zsrrmowania pozycji wartości brutto , wartośćoferty brutto wynosi: 24l7t4,t5 ń

Oferta nr 6
stwierdził oczvwistepoz. ffi

| 1wartośó netlo x vat)5 r- 96645

2



W wyniku poprawienia omyłek oraz
oferty brutto wynosi: 246 9§g,54zł

poprawnego zsumowania pozycji wartości brutto . wartość

Streszczenie oceny i porówna nia złożonych ofert
CZĘŚC I _ ROZNE ARTYKUŁY SPO ŻVWCZT

Nazwai aOreiĘt ona*Ę

łrzeasięUiors@
MAŁcoMATA cRuszćz yrvsrł

Przedsiębiorsrwó
45-594 Opole

CZĘŚCI_ZUPY I SOSY
Nazwa i aO."s *ykona*§ Cena (koszt)

lrzetSęUiorstwffi
MAŁGOMATA GRUSZćZnŃSKA- 

- -

Nazwa i adres wykonawry

Piekarnia-Cutie-@
ul. Wałowa l
47-206 Kędzierzyn * Koźle
Piekarnia LlPrANIN
G.W. Lipianin
49-351 Przylesie 32

piekarnią łar
Plac Staromiejski 7

METRo-PLUs
Dariusz Dąbkowski
48-130 Kietrz
ul. Polna 1

CZĘŚC ilI _ PIECZYW}

Uzasadnienie wYboru najkorzYstniejszej oferĘ: wybrane oferty spełniają wymagane w postępowaniu
warunki i zgodnie Z Przljętlm krYterium uzyskĄ maksymalną ilość punktów (l00). Ceny oferty mieściĘ
się w kwocie jaką Zamawiający zamietzał przeznaczyć na sft przedm iotu zamówienia.

Małgorzat Trznadel

ww informacja zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Domu pomocy społecznej w klisinie, opublikowana nastronie www.bip.dps-klisino.pl, 
oraz przesłana Wykonawcom.
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