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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nazwa zadania: "Dożywianie dzieci w szkołach gminy Rokietnica w 2013r."

l.Działając na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity: z 2010r. Dz.U.nr 113, poz.759 z późn.zm.) Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rokietnicy, informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do
realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Catermed S.A.
ul.Ks.Siemaszki 15a, 31-201 Kraków

Uzasadnienie wyboru: w jedynym kryterium wyboru - cenie, wybrany wykonawca
przedstawił ofertę najbardziej korzystną dla zamawiającego.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie
podpisania umowy w terminie do dnia 04.03.2013r.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art.91 ust.1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
L.p.:

1. Catermed S.A.
ul.Ks.Siemaszki 15a, 31-201 Kraków

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
"Gracja" Krystyna Sopel
ul.Lipowa 22, 37-716 Orły

Liczba pkt. w kryterium cena: wykonawca wykluczony

3. Hołowaty Hubert OTYLYA
Wierzb na 1,37-500 Jarosław

Liczba pkt. w kryterium cena: 84



2.Działając na podstawie art.92 ust.2 pkt 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, że nie odrzucono żadnej oferty.

3.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawcy:

Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
"Gracja" Krystyna Sopel
ul. Lipowa 22, 37-716 Orły

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn.zm.) Z postępowania o udzielenia
zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy nie wykazali spełniania warunków
udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W toku analizy ofert stwierdzono, że załączona Decyzja m SZ443-1-05/3701 nie jest decyzją
zatwierdzającą fakt, że oferent posiada samochód odpowiadający warunkom sanitarnym do
transportu posiłków wydaną przez Państwową Stację Sanitarno Epidemiologiczną, ale jest
decyzją na wykorzystanie środków transportu do przewozu pieczywa. W dniu 19.02.2013r.
zamawiający wezwał w/w wykonawcę, który złożył ofertę w prowadzonym postępowaniu o
uzupełnieniu oświadczeń! dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu.
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 25.02.2013r. godz.l5.00 wykonawca nie przedłożył
wymaganego dokumentu w związku z czym zamawiający postanowił o jego wykluczeniu.

4. Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu
wszelkich formalności po upływie terminów określonych w art.94 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej(
Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówieni;
2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w
niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.



Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem
lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli
zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w art. 179 do art. 198 (t.j.Dz.U z 2010r., Nr 113, poz.759 z
późn.zm.) "K
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Helena Strzelec

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rokietnicy


