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WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
do publikacji

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: "DoŻYWianie dzieci w szkołach na
terenie Gminy Sobótka w latach szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014"

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 ze zm. zwanej dalej Ustawą), Zamawiający tj. Gmina Sobótka,
reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka informuje, że w prowadzonym
postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Gastronomiczne "SEZAM" Helena Kapka, ul. Wrocławska 37,57-100 Strzelin
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta nr 2 przedstawia naj niższą cenę spośród ofert złożonych, jak również spełniła
wymagania ustanowione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(zwanej dalej SIWZ). Cena oferty brutto: 3,95 zł za posiłek. Liczba pkt. w kryterium cena 70, liczba
punktów w kryterium jakość- atrakcyjność 24 pkt ..
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Ustawy oraz Kodeks Cywilny.
W wyznaczonym terminie wpłynęło 2 oferty. W trakcie oceny komisja stwierdziła ważność
wszystkich ofert, których punktacja przedstawia się następująco (numeracja ofert wg. kolejności ich
złożenia):

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty/ Liczba Suma punktów w
liczba punktór w punktów w kryteriach
kryterium cena kryterium

jakość,
atrakcyjność

1. "Happy Haven" Grzegorz Kuliński, ul. 4,40 zł 30 pkt. 92,84 pkt.
Świdnicka 22,55-050 Sobótka brutto/

62,84 pkt.

2. Przedsiębiorstwo Gastronomiczne 3,95 zł 24 pkt. 94 pkt.
"SEZAM" Helena Kapka, ul. brutto/
Wrocławska 37,57-100 Strzelin 70 pkt.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w Ustawie - dział VI "Środki
ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w
przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do których jest obowiązany na podstawie
ustawy, można wnieść odwołanie do zamawiającego. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia
przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Umowa w
sprawie ww. zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż termin
wymieniony powyżej.
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