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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
zapytania o cen$ na zakup i dostaw$ artykulow spozywczych dla stolowki
Szkoly Podstawowej w Karlinie w roku szkolnym 2012/2013 o wartosci szacunkowej ponizej
200.000 euro.
Dzialaj^c na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr.113 poz 759 z pozn. zm.) Zamawiaj^cy informuje,
ze w wyniku prowadzonego post?powania przetargowego na realizacj? przedmiotu zamowienia
zostalo zlozonych 5 ofert. W niniejszym postepowaniu zostalo dopuszczone skladanie ofert
cze^ciowych. Zamawiaj^cy podzielil zamowieniena 5 samodzielnych cz^sci - pakietow.
Komisja przetargowa po dokonaniu merytorycznej oceny zlozonych ofert dokonala wyboru
najkorzystniejszych ofert na dany pakiet, uwzgledniaja_c kryterium - najnizsza cena -100%,
uzyskana ilosc punktow lOO.Wybrane oferty spelniaja^ rowniez warunki postawione Dostawcom w
Specyfikacji istotnych warankow zamowienia.

Zamawiajjjcy informuje, ze w prowadzonym postepowaniu wybrano do realizacji
zamowienia nastepujace oferty na poszczegolne cz^sci - pakiety:

Pakiet 1 - artykuly ogolnospozyweze rozne, nabial i przetwory, jaja -
Sklep Wielobranzowy,,MARCINEK" Marcin Polehonski ul. Chopina 8 ,
78-230 Karlino (oferta nr. 4).Cena zaoferowana 53.496,67 zl. Oferta spelnia wszystkie wymagania

Zamawiaj^cego zawarte w SIWZ. Oferta otrzymala najwyzsz^ liczb? punktow sposrod waznie
zlozonych ofert tj. 100 pkt.

Informacja o pozostalych waznych zlozonych ofertach:
1. Oferta nr 2 - Sklep Spozywczo - Przemyslowy „ U Jagody"Jadwiga Kantek

ul. 4 Dywizji W.P. 46, 78 - 120 Goscino z liczb^ punktow 85,59 pkt.

Pakiet 2 - makarony, kasze, przyprawy, mrozonki - Iglotex - Koszalin Sp. z o. o. ul.
Szczecinska 22,75-135 Koszalin (oferta nr 5).Cena zaoferowana
32.273,09 zl. Oferta spelnia wszystkie wymagania Zamawiaj^cego zawarte
w SIWZ. Oferta otrzymala najwyzsz^ liczb? punktow sposrod waznie
zlozonych ofert tj. 100 pkt.

Informacja o pozostalych waznych zlozonych ofertach:

1. Oferta nr 4 - Sklep Wielobranzowy,,MARCINEK" Marcin Polehonski
ul. Chopina 8 , 78-230 Karlino z liczba^ punktow 78,25 pkt.

Pakiet nr 3 - pieczywo - Piekarnia - Cukiernia ,,BRAVO" Honorata Gzyl,
Remigiusz Gzyl Sp.J. Wrzosowo 59, 78 -114 Wrzosowo (oferta nr 3).
Cena zaoferowana 14.836,50 zl. Oferta spelnia wszystkie wymagania Zamawiaj^cego zawarte w
SIWZ. Oferta otrzymala najwyzsza^ liczb? punktow sposrod waznie zlozonych ofert tj. 100 pkt.

Informacja o pozostalych waznych zlozonych ofertach:



1. Oferta nr 4 - Sklep Wielobranzowy,,MARCINEK" Marcin Polehonski
ul. Chopina 8 , 78-230 Karlino z liczba^ punktow 79,16 pkt.

Pakiet nr 4 - warzywa, owoce, ziemniaki - Sklep Wielobranzowy ,,MARCINEK" Marcin
Polehonski ul. Chopina 8 ,
78-230 Karlino (oferta nr. 4).Cena zaoferowana 63.739,79 zl. Oferta spelnia wszystkie
wymagania Zamawiaja_cego zawarte w SIWZ. Oferta otrzymala najwyzsza^ liczbe punktow sposrod
waznie zlozonych ofert tj. 100 pkt.

Informacja o pozostalych waznych zlozonych ofertach:

1. Oferta nr 2 - Sklep Spozywczo - Przemyslowy „ U Jagody" Jadwiga Kantek
ul. 4 Dywizji W.P 46, 78 - 120 Goscino z liczba^ punktow 85,11 pkt.

Pakiet nr 5 - miejso, drob, przetwory - Hurtownia Wielobranzowa „ Rojan" Sp. J.
J.Patrus & R. Ba_czynski ,Zabrowo 30, 78 - 120 Goscino (oferta nr. 1).
Cena zaoferowana 43.422,97 zl. Oferta spelnia wszystkie wymagania Zamawiaj^cego zawarte
w SIWZ. Oferta otrzymala najwyzsz^ liczb? punktow sposrod waznie zlozonych ofert

tj. 100 pkt.

Informacja o pozostalych waznych zlozonych ofertach:
x

1. Oferta nr 4 - Sklep Wielobranzowy,,MARCINEK" Marcin Polehonski
ul. Chopina 8 , 78-230 Karlino z liczb^ punktow 87,50 pkt.

Zaproponowane ceny mieszcz^ si? w granicach srodkow finansowych,
ktore Zamawiajacy moze przeznaczyc na realizacj? niniejszego zamowienia.

Dzialaj^c na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamowien publicznych Zamawiajaey informuje ,
ze w prowadzonym postepowaniu nie zostaly odrzucone zadne oferty.

Dzialaj^c na podstawie art.92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamowien publicznych Zamawiajacy informuje ,
ze w prowadzonym postepowaniu nie zostali wykluczeni zadni Wykonawcy.

Terrain realizacji zamowienia od 1 wrzesnia 2012 do 31 sierpnia 2013 r.( w miesi^cu lipiec
miesieczna przerwa urlopowa) Zamawiajacy zawrze umow? w sprawie zamowienia publicznego
z zastrzezeniem art. 183, w terminie nie krotszym niz 10 dni od przeslania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty.
Srodki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysluguj^ srodki ochrony prawnej okreslone w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r.Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.) - dzial
VI ,,Srodki ochrony prawnej".
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Komisja w skladzie:

1) Joanna Cybula - Kulesza - przewodnicz^ca . l,v4vitM

2) Lidia Kochanowska - czlonek

3) Bogumila Blaszczyk - czlonek

Kierownik zamawiaj^cego
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