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ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)  
 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 2/230/31/09. 
Nazwa zadania:  ZAKUP I DOSTAWA  ARTYKUŁÓW SPO śYWCZYCH   OD 01 MARZEC 
2010 DO 31 STYCZEŃ 2011    ZADANIE NR 4- PRODUKTY MLECZARSKIE                           
 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:  
 
Lista wybranych wykonawców 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Lp.:                          1 
Nr zadania:                           4 –ZAKUP I DOSTAWA PRODUKTÓW  MLECZARSKICH  
Nazwa wykonawcy:              OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 
Adres Wykonawcy:               UL. WARSZAWSKA 41   

           82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI 
 
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta w/w  firm przedstawia  najkorzystniejszy bilans -maksymalną 
liczbę przyznanych  punktów  w oparciu o ustalone kryteria : cena -waga 95 pkt + udzielony 
upust od cen netto -waga 5 pkt.  
Wybrany wykonawca  obowiązany jest  skontaktować się z Zamawiającym w sprawie 
podpisania umowy w terminie do dnia  2010-03-01  
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny 
 
W prowadzonym postępowaniu złoŜono następujące oferty 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Lp.:                          1 
Nr zadania:                   Zad. nr 4- Produkty mleczarskie 
Nazwa wykonawcy:             Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
Adres Wykonawcy:              82-100 Nowy Dwór Gdański 

ul. Warszawska 41 
Cena oferty brutto:           98 374,08zł  
Liczba pkt. w kryterium cena: 95,00 
liczba pkt. w kryterium udzielony upust od cen netto: 5,00 
Bilans punktowy:              100,00 
 
 



Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje 
o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:  
 
W  prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Lp.:                          1 
Nazwa wykonawcy:              Elbl ąskie Centrum Mi ęsne ”EL-HURT” 

          Jolanta Grudzie ń , Zbigniew Grudzie ń sp.j. 
Adres Wykonawcy:              82-300 Elbl ąg ul. Kochanowskiego 11 
 
Nr zadania:                   zad.4 –Zakup i dostawa Produktów mleczarskich 
 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Zamawiający odrzucił ofertę poniewaŜ została złoŜona 
przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
Wykonawca  w terminie określonym przez Zamawiającego tj. do dnia 17.02.2010 nie złoŜył   
oświadczeń /dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub 
potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 
określonych w niniejszym postępowaniu: 
 
 
Uzasadnienie prawne odrzucenia: Na podst. Art.89 ust.1 pkt 5   w związku z art.24 ust.2 pkt 3 
 
 
3. Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655   - dział VI 
"Środki ochrony prawnej". 
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, 
moŜna wnieść protest do zamawiającego 
Protest wnosi się w terminie 7 dni  od dnia, w którym powzięto lub moŜna było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 
 
 
 
 
 

         Dyrektor Maria Pawłowska 
__________________________________ 

Kierownik Zamawiającego 
 

 


