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MGOPS.271.3.2013
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE I ODRZUCENIU OFERTY
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zawiadamia, że w wyniku
rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Przygotowywanie, dostarczanie oraz wydanie gorących posiłków dla uczniów w szkołach z
terenu gminy Kowalewo Pomorskie oraz dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w 2014 roku”
została wybrana oferta nr 2 złożona przez firmę:
Firma Gastronomiczna
JUBILATKA
Małgorzata Sobiechowska
ul. Kwiatowa 14A
87 – 200 Wąbrzeźno
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, która uzyskała największą ilość punktów –
100. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a oferta
nie podlega odrzuceniu.
Zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Ilość punktów

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
„Kucharek – Katering”
Oferta odrzucona
Jerzy Chojnacki
ul. Boczno – Górna 13A
14 – 200 Iława

2.

Firma Gastronomiczna
JUBILATKA
Małgorzata Sobiechowska
ul. Kwiatowa 14A
87 – 200 Wąbrzeźno

3.

Zakład Usług Gastronomicznych
Adam Arbart
ul. Kościuszki 6
87 – 410 Kowalewo Pomorskie

100,00 pkt

80,37 pkt

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została wykluczona, a następnie
odrzucona oferta nr 1 złożona przez firmę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
„Kucharek – Katering”
Jerzy Chojnacki
ul. Boczno – Górna 13A
14 – 200 Iława
Uzasadnienie: niespełnienie warunku określonego w dziale V pkt 1b SIWZ tj. Wykonawca nie
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę odpowiadającą
swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane
oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.
Z przedstawionych dokumentów wynika, że Wykonawca rozpoczął działalność dnia
01.11.2013r. i wykonywane usługi są w trakcie realizacji.
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się
Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Umowa dotycząca przedmiotu zamówienia zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 z
zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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