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INFORMACJA O WYB|ORZE NAJKORZYST
ORAZ UNIEWAZNIENIU CZĘŚfl I- OWOCE W

PRoDUKTY

dotyczy: postępowania pzetargow€o nr 9lZO20- DOSTAWA
PRoDUKTÓW DLA DoMU PoMocY liPoŁEczNEJ W KLlslNlE l
/RADYNIA, BoBoLUszKl, DzBAŃcE l BllszczYcEl W 2o2br.

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie zawiadamia o wynikach
sprawie udzielenia zamówienia na dostawę:
DOSTAWA OWOCÓW, WARZYW l PC|DOBNYCH PRODUKTÓW
sPoŁEczNEJ W KtlslNlE l PoDtEGŁYcH ZAKŁADÓW /MDYNIĄ
BL|SZCZYCE I W 2a2lr.

CZĘŚC I - Owoce,warzywai podo|rne produkty
Dom pomocy społecznej w klisinie niniejszym informuje, iz
przetargowe w części pierwszej na porlstawie art. 93 ust.l pkt 1

|rawo zamówień publicznych. (Dz. |tJ, z20l9r, poz. 1843 zpóźn.
Uzasadnienie prawne i faktyczne
Zgodńe z art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznyc
unieważria postępowanie o udzie,lenie zamówienia, jezólt
niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpĘnął żadęn wniosek
postępowaniu od wykonawcy niepcldlegającego wykluczeniu,,z
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publi

'loyznaczonymprzezZamawiająceg,o, to jest do godziny 08:45 dni
9łzoce warzvwa t poaon nie wpĘnęła żadna oliertl
Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy I
zamawiający uniewaznia postępowanie w sprawie udzielenia

CZĘŚC il - Wybrano ofertę w 2 -NORDIS Spółka Akcyjna
45-315 Opole
ul. Głogowska 35

- cena oferty: 137 847,86 zł brutto

Wykonawcy wykluczeni : nie doĘcry.
Oferty odrzucone : nie dotyczy

Z,?mlwlający zarrierzaprzeznacz!Ć kwotę: CZĘŚCI - 79 048,48
CZĘSC U- l49 855,28 złbrutto,

Na podstawie sprawdzenia ofert pod w:zględem rachunkowym s

złbrulto,

Klisino, ?I.1!:.?.?,

EJ OFERTY
]1WA I PODOBNE

, V/ARZYW l PoDoBNYcH
zAKŁADóW

postępowania w

DOMU POMOCY
L.UszKt, DzBAŃcE l

unievzażnia w/w postępowanie
zdńa29 styczna}}}4r. -

nn.).

Zarrawiający
nie złożono iadnej oferry
doplus2g2ęnie do udziafu w

iempkt2i3.
rv terminie składania ofert

23-11- 202ar. roku na cześć I-

zamclwień publicmych,
ienia publicznego.



- oczywiste omyłki rąchunko\rye,
Omyłki rachunkowe ,Cotyc|yb błędnego wyliczenia wa.rtości netto, brutto.

Ustawa Prawo zamówiFń publicmych dopuszcza poprawę omyłek rachunkowych z
uwzględnieniem konsekdencji rachunkowych. Niniejsąvm pismem informujemy państwa o
dokonanych poprawk:ach n]a podstawie art. 87 ust.2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicmyt>h(.Dł.U. z}al9r. poz. 1843 zpóź,. zsn.\

Ponizej przedstawiono pra|idłowe wartości ofeń.

CZĘŚC II - Mrożorrki
Oferta nr 1

Zamawiający stwierdził o0zywiste omyłki rachunkowe :

Poz. wańość n€tto
(ilość x cmanetto)

wtńość brutto
(wartrlść netto x vat)

Całkowita wańo(c 72mólłie l 25694.80 l31979.54

l3s2?9s8---l

W wyniku poprawierńa orriyłek wartość oferty wynosi:
netto t3| 694,80 ń
brutto l38 279,58 ń

Nazwą i adres wykonawcy

Streszczenie oceny i porówna,nia złożonych ofert

CZĘSC I - Owoce,,warąrwa lipodobne produkty

Cena (koszt) | Razem

lI - MrożoItki

PHUPMISISK
Krzysztof lv|isiołek
Ul. WĘska24b

48-200 Prufuik

NORDIS Sp$łka Akcyjna
45-315 Opolf

Uzasadnienie wyborur najkorzystniejszej oferty: wybrane oferty spełniają wymagane w postępowaniu

warunki i zgodnie z przyjęĘm kryterium uzyskĄ maksymalną ilość punktów (l00). Ceny oferty mieściły

się w kwocie jaką Zamavłiający zamierzał przeznaczyó na slinansowanie przedmiotu zamówienia.

Z-ca DYREKTOR'
6a/łłvaaa4ę'

mgr Michol Dobrouolshi

Wlw informacja zóstanie zarniĄszszana na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, opublikowana na
stronie wwrv. bi p.rilps. po w i atg lu bcz} ck i. p l oraz przesłana Wykonawcom

Nazwa i adres wykonawcy

Nr
nfeńv

posteoowanie uniewaźnione

Nr
ofertv

Cena ftosź)
nllnktv

Razem
nlrnktv

l 99.69 99,69

) l00.00 l00.00


