Warszawa, 19 grudnia 2018 r.
Znak sprawy: WA-ZUZP.2610.106.175.2018.SL

Do wszystkich zainteresowanych
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2 I 5
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
pn.
„Sukcesywna
dostawa
artykułów
spożywczych
w celu realizacji żywienia zbiorowego dla uczestników form szkoleniowych,
organizowanych na terenie Centrum Szkoleniowego w Sulejówku”, nr sprawy:
WA-ZUZP.2610.106.2018
Ośrodek Rozwoju Edukacji, zwany dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie
art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
2018 poz. 1986 z późn zm.) dalej „ustawa” informuje, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w celu realizacji żywienia zbiorowego dla
uczestników form szkoleniowych, organizowanych na terenie Centrum Szkoleniowego
w Sulejówku” (nr sprawy WA-ZUZP.2610.106.2018), jako najkorzystniejsze wybrano
oferty:

I.

w zakresie Cześci nr 5- artykuły spożywcze: pieczywo, ciastka, ciasto
Ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę:
Piekarnia „MEGMA”
Grażyna Grabowska
ul. Okuniewska 15
05-074 Halinów
na kwotę 22 877,39 zł brutto, z maksymalnym terminem płatności faktury wynoszącym
30 dni kalendarzowych.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty
Jest to jedyna oferta złożona w zakresie tej Części zamówienia. Oferta nie podlega
odrzucenia. Wykonawca złożył oświadczenia i dokumenty, z których wynika:
1) Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
2) Spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego;
3) Brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania.
Streszczenie punktacji przyznanej ofertom w ramach oceny ofert:
Nr
oferty

2

Nazwa i adres Wykonawcy

Piekarnia „MEGMA”
Grażyna Grabowska
ul. Okuniewska 15
05-074 Halinów

Punktacja
w kryterium
„Cena brutto”
(waga - 60%)

Punktacja
w kryterium
„Termin płatności
faktury”
(waga - 40%)

Łączna ilość
uzyskanych
punktów

60,00

40,00

100,00

W wyniku czynności badania ofert nie odrzucono żadnej oferty.
W wyniku czynności badania ofert nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W zakresie Części nr 7 - art. spożywcze: jaja kurze.

II.

Ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:
„INVEST MICHEL” Mariola Michelis, Marek Michelis Sp.J.
Kobierne 44A
05-311 Dębe Wielkie
na kwotę 1144,92 zł brutto, z maksymalnym terminem płatności faktury wynoszącym
30 dni kalendarzowych.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Oferta została najwyżej oceniona spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego,
nie podlega odrzuceniu oraz nie ma przesłanek do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania. Wykonawca złożył wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty
podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Z treści złożonych
wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń wynikało:
1) Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
2) Spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego;
3) Brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania.
Streszczenie punktacji przyznanej ofertom w ramach oceny ofert:
Nr
oferty

2

5

Nazwa i adres
Wykonawcy
„INVEST MICHEL”
Mariola Michelis, Marek
Michelis Sp.J.
Kobierne 44A
05-311 Dębe Wielkie
Almax-Dystrybucja
Sp. z o.o.
Panieńszczyzna
21-002 Jastków

Punktacja
w kryterium
„Cena brutto”
(waga - 60%)

Punktacja
w kryterium „Termin
płatności faktury”
(waga - 40%)

Łączna ilość
uzyskanych
punktów

60,00

40,00

100,00

42,71

40,00

82,71

W wyniku czynności badania ofert nie odrzucono żadnej oferty.
W wyniku czynności badania ofert nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
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