Garwolin, dnia 07.12.2012

PN/2/2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy PN/2/2012.
Nazwa zadania:
Usługi w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów
Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.
I.
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1) Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
P. Dussmann Sp. z o.o., ul. Kurpińskiego 55 A, 02-733 Warszawa
Uzasadnienie wyboru:
Oferta Wykonawcy zawierała najniższą cenę tj. 177 248,09zł brutto i w związku
z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 10 pkt w wyniku oceny oferty
przeprowadzonej przez Zamawiającego.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
II.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
P. Dussmann Sp. z o.o.
ul. Kurpińskiego 55A
02-733 Warszawa
Cena oferty brutto:
177 248,09 zł
Liczba pkt w kryterium cena:
10
Nazwa Wykonawcy:

III
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 7 dni od dnia przesłania
niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Przewidywany termin zawarcia umowy – po dniu 17 grudnia 2012 roku.
Kontakt w sprawie podpisania umowy - Marcin Pasik, tel. 693-529-436
Środki ochrony prawnej
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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 faxem lub drogą elektroniczną lub 10 dni od dnia przesłania
niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” art. od 179 do 198g (t.j.Dz. U.
z 2010r. Nr 113, poz 759 z p.zm).
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