
Niemodlin, dnia 12.06.2012r.

ZP/2/2012

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:     postępowania     o     udzielenie     zamówienia     publicznego     prowadzonego     w     trybie     przetargu   
nieograniczonego     pn.     "Przygotowanie             i             dostarczanie             posiłków             dla             pacjentów             Zakładu   
Opiekuńczo             Leczniczego             SZOZ             w             Niemodlinie"  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. 
U. z 2010r. Nr 113, poz., 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Zakładu 
Opiekuńczo Leczniczego SZOZ w Niemodlinie wybrano jako najkorzystniejszą  ofertę 
firmy Ryszarda i Zbigniewa Muszyńskich z siedzibą w Graczach, ul. Niemodlińska 43 
– cena oferty 10,20 zł brutto za całodzienne wyżywienie jednego pacjenta.

UZASADNIENIE
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 

pn. "Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo 
Leczniczego SZOZ w Niemodlinie",   w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 
39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp.
Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną (100%) 
i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i ustawie Pzp oraz 
zaoferuje najniższą cenę brutto spośród ofert nieodrzuconych. 
Wybrany Wykonawca, o którym mowa wyżej, spełnia wszystkie warunki pod względem 
formalnym i prawnym, zgodnie z wymogami SIWZ i przepisami Prawo zamówień publicznych.
Do upływu terminu składania ofert, wpłynęły 3 oferty, które zostały złożone prawidłowo, w 
terminie wyznaczonym na składanie ofert. 

Informacja o złożonych ofertach:

Nr 
oferty Nazwa Wykonawcy Adres

Cena oferty (zł brutto 
za całodzienne 

wyżywienie jednego 
pacjenta)

Liczba punktów 
w kryterium 

cena

1
Ryszard i Zbigniew 

Muszyńscy s. c.
Handel - Gastronomia

ul. Niemodlińska 43
49-156 Gracze 10,20 100

2
Handel i Usługi 
Gastronomiczne 
Elżbieta Sobótka

Plac Wolności 15
49-345 Skorogoszcz 12,77 Oferta 

odrzucona

3 CATERMED SA ul. Ks. Siemaszki 15A 
31-201 Kraków 11,28 90,43

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie

Teresa Adamczyk
Zawiadomienie niniejsze zamieszcza się
na stronie internetowej Zamawiającego
oraz tablicy ogłoszeń w dniu 12.06.2012r.


