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INF,ORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DoĘ czy : postępowan ia przetar gowelgo:
DOSTAWA PRODUKTOW PRZEN,IIAŁU ZIAREN DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W
KLISINIE I PODLEGŁYCHZAKł-I\DOW /RADYNIA, BoBOLUSZKI.DZBAŃcE l BLISZCZYCE|
W 2021r. - znak sprawy 8lż020

Dom Pomocy Społecznej w }i.lisinie zawiadamia o wynikach przeprowadzonego poĘpowania w
sprawie udzielenia zamówienia na dostawę:
DOSTAWA PRODUKTOW PRZE]VIIAŁU ZIAREN DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W
KLISINIE I PoDLEGŁYCHZA(<ł-I\DÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE|
W 202lr

Wybrano ofertę nr 1 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe
,,PoLARIl]-
Mńgor zatłl Gruszczyńska
ul. Zołnierska 20a
62-800 Kalisz
cena ofeĄ,:34 067,67 ńbrutto

Wykonawcy wykluczeni : nie doĘ,czy.
Oferty odrzucone : nie dotyczy
Zamańający zartierzał przeznaazyć kwotę: 35 402,57 ńbrutio,

Na podstawie sprawdzenia oferty pod względem rachunkowym stwierdzono omyłki :
- oczywiste omyłki rachunkowe,
Omyłki rachunkowe doĘczyĘ błędnego wyliczenia wartości brutto.
Ustawa Prawo zamówień pulblicmych dopuszcza poprawę omyłek rachunkowych z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych. Ninieisrym pismem informujemŁ pństwa o
dokonanych poprawkach na podstawie art. 87 ust.2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 styczrria 2004r. Prawo
zamóńeń publicnly ch (Dz.U . z 2lW

Poniżej przedstawiono prawidłową wartość ofeĘ.
Oferta nr 1

Zatnańający stwierdził ocrywistt: omyłki rachunkowe :

Poz, 'wartość brutto
(wflrtóść nettn x vat)

suma brutto 31 067.66

W wyniku poprawienia omyłek ora.z poprawrrego zsumowania pozycji wartości oferty wynosi:
- wartość brutto 34 067,67 ń
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Przedsiębiorstwo Produk,ryjno- Handlowę
,,POLARIS" Małgorzab Gruszczyńska
ul. Zołnięrska 20a 62-800 Katisz

i00 l {,(,

Streszczenie oceny i porównani a ńożonych ofert

Uzasadnienie wyboru najkorzystniej§zej oferty: wybrana olerta spełnia wymagane }y poSępo\iianiu

warunki i zgodnie z przyjęĘm kryterium uryskała maksymaĘ ilośó punktów (100). Cena oferty miefui

się w kwocie jaĘ Zalnauliający zarnierzałpft§zna§zyć na sfinansowanie ptzedmiotu zamówienia.
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Ww informacja zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Domu Ponnocy Społecznej w Klisinie, opublikowana na
stronie : rł rvrv.bip.dps.porviatglubcł*cki.pl oraz przesłana Wykonilwcom.


