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INFORMACJA O WYBO I|Z'E NAJKORZYSTNI EJ SZE J OFERTY

Dotyczy : postępowan ia przetar p;owego :

DOSTAWA PRODUKTÓW VII-PCZARSKICH ITŁUSZCZOW DLA DOMU I,oMOCY SPOŁECZNEJ
W KLISIN1E I PODLEGŁYCH ZAI<ŁAD)W /RADYNIA, BoBoLUSilKI, DZBAŃCE I
BLISZCZY CEl W 2021r.
- znak sprawy 1012020

Dom Pomocy Społeczne.j w Klisinie zawiadamia o wynikach przeprowadzonego postępowania w
sprawie udzielenia zamówienia na dostawę:
DOSTAWA PRODUKTOW MLECZARSKICH ITŁ|JSZCZÓW Ot-ł DOIMU POMOCY SPOŁECZNEJw KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAra,ŁADÓW /RADyNIA, ]3OBoLUSZKI, DZBAŃCE I
BL|SZCZYCEI W 202lr.

WYbrano ofertę nr 1 - Hurto,wnia SpoĘwczo - Owocorł.o - Warzywna Henryk FujarczŃ
48-30!} Nysa
ul. Morcinka66lC
cena o[ertowa: 436 148,34 zł brutto

Wykonawcy wykluczeni : nie doĘczy.
Oferty odrzucone : nie dotyczy
Zarnańający zarierzń przeznaczyó kwotę: 431903,ż0 zł brutto. Zantańający zwięksrył tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferry złożonej do przetargu.

Na podstawie sprawdzenia ofe,rt pod wzgllędem rachunkowym stwierdzono omyłki :
- ocrywiste omyłki rachunkolve )

Omyłki rachunkowe dotyczyłs, błędnego .wyliczenia wartości brutto,

Ustawa Prawo zamóńeń publicznych dopuszcza poprawę omyłek rachunkowych z
uwzględnieniem konsekwencji rachunk,owTch. Niniejszrym pismern inlbrmujemv pństwa o

hna 2U
zarnówień publicznych (Dz.U. z20l9r. p<>z. nnzŃ,zm)

PoniZej przedstawiono prawidl|owe wartorści ofert.

Oferta rrr 1

Zamawiający stwierdził oczy.rviste omyłki rachunkowe :

Poz. wartość brutto
(wartość netto x vat)

s,uma brut1o 436148.33

W wyniku poprawienia omyłeJ< wartość ofeĄ brutto wynosi: 4361,18,34 z1:



Streszczenie ocen)/ i poró wnani a ńożotly ch ofert

Nr
oferfu

Ntzu,a i adres wykonawcy |Jena (kosź)
ntlnktv

Raz,em
punktv

l

Hurtownia 5pożywczo - owocowo - warzywna Henryk
Fujarczuk
48-303 Nysa
ul. Morcinka t36lC

l00 l00

2
Okręgowa Spl5łdzielnia Mleczarsk;a w Głubczycach
ul, Zołnierzy l Armii Wojska Polskiego 7
48-100 Głubczyce

99 99

U nienie wybroru najkorzystniejszej oferty: wybrana oferta. spełnia wymagane w poĘpowaniu

i i zgodnie zprzyj,ęĘ,m kryterium uzyskała maks5zmą|ną ilość punktów (100).
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Ww informacja zostanie zamiesz*zsna na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy, Społecanej w Klisinie, opublikowana na
stronib, www.bip.dps.powiatglubczycki.pl oraz przesłana Wykonawcom.


