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Klisino,

zamowień publicznych dopuszcza poprawę omyłek rachunkowych z
konsekwencji rachunkowych. Niniejsąvm pismem informujemy państwa o

l.dz.€Qż l20I9

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DoĘczy : postępowania przetargowego nr 2112019 - DoSTAWA JĄ sPoZYWcZYcH DLA DoMU
PoMocY sPoŁEcZNEJ W KllslNlE l PoDLEGŁYCH ZAKŁADoW /RADYNlA, BoBoLUsZKl, DZBAŃCE l

BLISZCZYCE l W żO2Or

Dom PomocY SPołecznej w Klisinie zawiadamia o wynikach przeprowadzonego postępowania w
sprawie udzielenia zamówienia na dostawę:
DOSTAWA JAJ SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KtlSlNlE t PODLEGŁYCH
ZAKtADÓW /RADYNIA, BoBoLUszKt, DzBAŃcE t BltszczYcEl W 2020r

Wybrano ofertę nr 3 - F.H.U,,DANEK"
Głubczyce Sady 41
48-100 Gfubczyce

cena ofertowa: 59 736,64 zł brutto

Wykonawcy wykluczeni : nie doĘczy.
Nie odrzucono żadnej ofeĄ.

Zamańający z,ałnterzń przęzrlacryć kwotę: 1 0 1 903,68 zł brutto,

Na podstawie sprawdzenia ofert pod względem rachunkowym stwierdzono omyłki :
- oczywiste omyłki rachunkowe )

Omyłki rachunkowe doĘczyĘ błędnego wyliczenia wartości brutto.

ustawa prawo
uwzględnieniem

87 ust.2

Poniźej przedstawiono prawidłovrą wańość oferty.

Oferta nr 2
Zamawiai stwierdził łki rachunkowe :

ta 29
zamowieh publiczn:tch (.Dz.IJ, z'.ZOtSr.poz. 1986 z p

wtste
Poz.. wartość brutto

( ilość x cena iedn. brutto)

całkowita wartośó zamówienia 99 6l9.63
sutna brutto

Powinno
Poz, wartość brutto

( ilość x cena iedn. brutto)

calkowita wartość zamówienia
l00 146,72

suma brutto



W wyniku poprawienia omyłek wartość ofeĄ brutto wynosi:

Oferta nr 3
Zamawiający stwierdził oczywiste omyłki rachunkowe :

100 146,72 zł

Poz. wartośó brutto
ilośó x cęna iedn- brutto)

całkowita wartośó zamówienia 59 033,86
suma brutto

Powinno
Poz. wartość brutto

( ilośó x cena iedn. brutto)

calkowita wartośc zamówien j a 59 736,64
suma brutto

W wyniku poprawienia omyłek wartość ofeĘ brutto wynosi: 59 736,64 ń

Stre szczęni e o c eny i porównarr ia złożony ch o fert

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: wybrana oferta spełnia wymagane w postępowaniu

warunki i zgodnie z przyjęĘm kryterium uryskała maksymalną ilość puŃtów (100). Cena oferry mieści

się w kwocie jaką Zamawiający zamięrzałprzeznaczyóna sfinansow-ie $}Xiflłiffi'łH&vienia.
t!g1 mał o,zat a l(ryw k,l., . :,, a 1l. l

ornlk\on
Mał gorz at! irĄ* * -rr rnadel

I

Ww informacja zostanie zarlieszczona na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, opublikowana na
stronie www.bip.dps-klisino.pl, www.bip.dps.powiatglubczycki.pl oraz przesłarta Wykonawcom.
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Nr
ofertv

Nazwa i adres wykonawcy Cena (kosż)
punktv

Razem
nunktv

l

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

8l 8l

2

Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowe
,,PoLARls"
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Zołnierska 20a
62-800 Kalisz

60 60

3
F.H.U,,DANEK"
Głubczyce Sady 4].

48-100 Głubczyce
l00 l00


