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INFORMACJA
O

WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZilJ *FaRTY

Działając na podstawie art.253 ust.i i tlst. 2 ustaw1, z dnia i1 r^rześrlia 2al9y. Piar.vo
zanrówień publicznyclr zwanej daiej {_Jstawą Prp (Dz. U. z 2al9t, !}*z. żłjigzć zil"}
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym wariant I: Bostałł;aźrywmtrścidla Bonnu
ł}ornocy Społecznej w Ruskich Fi*skach" znak; DPS.AG.322a"2"lżC2i z drpl,tsł:cz*rue,,ni
składania ofbrt częściowych - liczba części7, Dom Pomocy Społeczłeitł:, F-tiskiłl,1 Fl;a:l:.*cłr
informuje

:

fiFERT!':
1
Froduk§
rnleczarskie
Część
jako najkorzystniejsza wybrana zastńa oferta tw 2 zŁożonaprzęz rłykonawcę: §xlółdzic§nia,
Mleczarska B{EŁUCH w Chełmie ul. Chemiczna 4, 22-1G0 Chełnr
t. O \ryYBOR.ZE NAJKORZYSTNiE.{SZ§"§

UzaSaCinienie wyboru: wyłrrany wl,k.onar,vca nie połllega wykluczęnta z pcste*c1,/e,n:a, .ieilcl ciertł_
§/3,ll16*u l;i'ei,la
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i inn,ych kryteriów określcnych r,v SWZ:
cena 60,00 pkt, częstośćdostaił,40,00 pkt - łąeznie 1G0 pkt

nie podlega odrzuceniu, wykonawca spełniłr,varunki ckłeślonew S\i'Z.

W zakresie Częścil Prodwkry* r,nleczarskie wpłynęb 2 łfełĄl:
nr 1: ALMAX-DYSTRYBI]CJA Sp. z o. c. Panięńszczyzna,21-aa2.fastkóvł

&fert*
itośćuzyskanych puŃtów: cena:36"E6 + częstośćdostaą, : 40 pkt : r&zem: T6,86 pkt
Gflerta nr 2:Spółdzielnia Mieczarska ElEt-t]C] I w Chełnrie i:l. [.hemiczria 4. 'ż2-Ii-:C Chełn:.
il*śćrrz,vskatlych punktów: cena: 60,00 pi<.t-:- ezęstośćdostaw: 4C,C0 pkt: ra;iena; lS{§ pkt

Część2 Mięso,

wędlim},

.jako najkorzystniejsza wybrana zostŃa oferta rrr 1 ńłżonapTzez r,lykorlawcę: Zakłac
Frzetw.órstwa Nlięsnego''MAX" sp. j. Spławy {{ 45, ż2-żE8Kraśnik
L]zasadnienie "wyboru: wybran3l wykonawca rrie podlega wvklucz:ęniu z pclstępovrania" jegc
nie podlega odrzuceniu, uvkona-rvca spełniłrvarunk_i okreśionew-- S\ł/Z, 1lv;,b..ana
przedstawia rrajkorzystniejszy biians cen.v i inn;lch kr5,teriów *kreśicnye;h o,.v SVZ:
}1ośćuzyskanych pł,lnktów: cena 60,00 pkt, częstośćdostaw 40,00 pkt łącznie: pk,$ i{łS pB,$
W zakyesie Części2 Mięso, wędiiny wpłynęły2 aferĘ:
Ofenta nr I: ZakŁać Frzetr,vórstwa Mięsrrego ",ĄdAX" sp" j. Spławy II45, ż2.-2C0 Kia:;nik
Iiośćuzyskanv-ch punktów: cena: 60,00 pkr częstcśćdostar.v: ,40.00 pkt = r*zerm:l$f} pkt
S§erta nr 2: TOMAR Hurtownia Wędtrin s. c. T. Duszejko, L" Korcll, ul" Plzer,:.vsło,wa.,iF,
2ż-Ąa* Zarnasł:
li*śćuz_vskanycii punktću,: cei:a: 54 pkt * cze-<lcśćicstaw: 4*"UC pkt: rplzern: 94 pkć

ore;"lui
clert.,.:,

str. t

{-'zęść3 Mrożonki
jako najkorzystniejsza wybrana zostaŁa ofeńa nr 1 złożonaprzez: F'irrna Handi,cwo*t,isługotę,x.
E}flŁFiN Sp" -9awna Miehniak, u}. Ro§rticza tE,2ź-60* Tonrnszów Łufoeiskl
Uzasadnienie w;,,boru: wlrbrany wykona,wca nie podlega wykluczeniu z pc;stgpo-v,rania" jego oi"ęfr:l
nie podlega odrzuceniu, wykonawca spełniłwarunki określonew SWZ. \Ębi:aria oibrta
przedstawia najkorzystniejszy biians ceny i innych kryteriów określonychlv S\VZ:
ilośćuzyskanych punktów: cena 60.00 pkt, częstośćdostaw 40.0* pkt - łącznie tr{l{ii, pŁ;t.
VY zakresie Części3 Mrożonki wpĘnęły 2 aferty:
Oferta nr 1: Firna Handlowo-Usługowa DELb'IN Sp. Jawna, Mjchniak, u1. R;:trnicza 18,
22-6aa Tomaszów l-ubeiski
iiośćuzyskanych punktów: cena: 60 pkt + częsiośćdostaw:4O pi<t : tazęr{l,: XOŁł ptrt
*ferta nr 2: REN Sp. z o. o. ul, Tartaczna3" ż6-6aa Radonr
iiośćuzyskanych punktów: cena: 5 \,ż5 pkt + częstośćdostaw: 40 pkt : raz€xlt: 91,?5 łlkt

Częśc"{ Proiiukty spoĄrł,cze
jako najkorzystniejsza vry,,brana została jedyna ofefia - oferta nr 1 złozonaptzę7:, ĄŁ,N'{AX§-}Y§TRYBUCJA Sp. z o. c. , Panie*§uczyziia} 2l-{}S2 Jastkórv

Ł,zasadnienie wyboru: łłytlran_vwykonawca nie pcdiega wykluczęniu z postęp{livafiia.,,ir;gcl tlś:ti.l
nie podlega odrzuceniu, wykonarvca spełniłrł,arunki okreśione iv SWZ. W},*łana cterra
przedstarł,ia najkorzystniejsz;v bilans ceny i irur,vch kryteriów określonyclr rv SICZ:
}lośó uzyskanych punktów: cena 60,00 pkt, częstośćdostaw: 40,00 pkt - łącenie: 1(}S p§<'r
W zakresie Części4 Produkty spożywcze wpĘ,nęła l aferta:
Oferta nn 1 : ALMAX-DYSTRYBUCJA Panięńszczy zna" żI -aa2 Jastkorł,
ilośeuz,vskanycłr punktów: cena 6S,00 pkt + częstośćdostax,: .40.00 pkt : e7e!T,: ti}8 pBrt

Cfu

jako najkorzystniejsza rłybrana zostńa oferta łr L złłżoneprzęz§tatcusz Łyś§urt+rvni:a
i\6ANGO ul. Osiedlowa 12, 22-400. Sko!ąówka
Ljzasadnienie wylroru: w_vbrany \Ę,k^onawca nie podlega.ł_vkluczeniu z postęp,;rł,ania" jegu clr;t,:
nie podiega odrzucerdu, wl,konawca spełraił warunki określone w SWZ. \Vybrarra cf,crla
przedstarłia najkorzystniejsz,v biians ceny i inn:,ch kr;rteriów określonych rł S-VZ:
iioSć uzyskanych punktci,*r: cena 6(},00 *kt, częstośćdostaw 40,0,3 pkt - łąc;:ni*; i(iii pkri
łY zakłeste CzęściS łYułzywtd owuc€ wpfilłeę$, 3 ł§er$l:
{}flerta nr 1: Mateusz ŁyśFlurtownia &4A}łGC uX. Osiedlowa Iż,22-4a0 SkoL oq,-ka"
liośctrzyskan_vch punktów: cena 60,S0 pkt + częstośćdostaw: 40,00 pkt : tazeTfr: lE{} pkt
&ferta nr 2: "CYTROPOL " Adrian .Krukowski Fłoskie 478,żż-400 Zamość
Ilośćuzyskanych punktórł,: eena 47,75 pkt + częstośćdostaw-: 40.00 pkt = rallerffi: 87,?5 pkt
8ferta nr 3: Frzedsiębiorstrł,o Handlorve "V/CLARj]X" Wolanin Zbigniew ul. Brzc;rc,r,va 19-Ąi'4?.
żż-ą#aZamość
iiaśćuzyskan;rch punktaw: cena 55,51 pi<_t - ezęstośćdostaw-40,00 pkt : tazęil:L 95,Si pFłt

Część6

Fieczyw--o

jako najkorzystniejsza wybrana zastńaoferta nr ż złażonaptzęz: Prylł,atna Nauka Jazdy
'§adeusz Fieerykolayaż2-40a Zarrrośćul. Piłsudskiego 29, Piekarnia, 'Wierzfua21, żź-4ł?-§tary
Ka§eość
[.]";asadnienie vlyboru: wybran_y rv,vkonar,l,ca nie podltga rvyklu*zeniu z postępi]wanla, ;egcr ci,;ite

nie podlega odrzucęniu. lł;vkonar,vca spełniłwarłin,Ęi określotle rv SWZ. Vil',rlbiaira ct-er-,,*.
przedstarł,ia najkorzvstniejszy biians cen.v i inn-oo1r kryieriów łkreślonychrv SIVZ:
ilośćuzyskanycir punktów: cena 60,00 pkt goizirra rlosta-*,y: 40"00 pkt - łączrrie trOf} pBit

str. 2

W zakresie Części6 Fieczywo wpłynęb 2 aferty
Oferta nr 1: Gminna Spółdzielnia,,Sch" Sriłćlv zlls,tł/ Deszkclł,icąch 14ż,22-ilĄ8 Sułarv -

ocirzłlcona

o.i'e.se,

8§erta nr 2: Prylwatna Nauka Jazdy Tadeusz Fieczykoian ż2-4aa Zanośc,;i, Plłsuilskiegi:l i]i,}.
Pickarnia, Wierzba2 I, 22-417 - -Stary Zarłość
IiaŚĆ uzyskanych punktów: cena 60,00 pkt + godzina dostawry: 40,0C pkt : filzeri: 1{i{i pkr

§eesŁl_Jąk

jako najkorz,vstniejsza zostńawybrana łfefia rlt 2 złgżarŁapTzęzZakład Pakłiwania .iln;§ T,;l*ła-cr
Budryński Deszkowice ltr l4fr, żż-ĄĄ8 Sułółv
Uzasadnienie lvyboru: lłybrany wykanawca rrie podlega rłyitiuczeniu z poslęp.rwafila. 1t_:g* ca;-]]tri
nie pcdiega odrzuceniu" wykonawca spełnił warrinki ckreś}one w swz. w}rbra*a oięi-t,l
plzedstawia najkorzystniejszy bitrans cen3, i inrrych kryteriów-określonvch w SWZ:
lloŚc uzyskanych punktón,: cena 60.00 pi<t częsttłśćrjostaw: 40.00 pkt - łącznie 1Sł pkś
W zakłesie Części7 Jaju wpĘltęło 5 cfłrł:
*t"enta nr 1: N{ateusz ŁyśF{uńownia MANGO lr1" Osiedlowa12.żż-4C0 Skokoi,;ka
tr!ł:ŚĆ uzyskanycłr punktów: cęna 56,J0 pkt + częstośćdostaw: 40 pkt : Tazefi\:9ł!,T'[npxi
{Jferta nł 2: Zakład Fakowania "iai Tbmasz Budz3,fi5ki Deszkowice iI 140. 22,44t. iiułćrą,
ii'-;ŚĆ uzyskanyc}ł punktÓr.v: oeąa 6Ci.i3il płJ + częstośćdostaw: 140,00 pki == ,:az,,3rł: i111tr p§*t,
{}f,ert* nr 3: ĄŁ},{AX-DYSTRYtsUŁ]JA Sp z o. o. Fanięńszozyzna,żi-łł1lJi:stkó,,,v
iir,lŚĆ uzyskanych punktow: cena 50"4[lpił,t + cz*stośó dostaw: 40 pkt : tazęTn,.9$,4il pkt
$ferta nr 4: ''CYTROPOL " Adrlan Krrrkov;siłi Płoskie 4}8,22-400 Zamcść
IicŚĆ uzyskanych punktów: cena 50"4* pi.3 * częstośćdcstaw: 40 pkt : rałtrfi:98,4ii ia&-t
$§erta nr 5: Przecisiębiorstwo }Iandlowe "'V/OI-AREX" \łbianin Zbignien-ui. Brzczcv,,a i 91l,''.i?.
2ż,4ła Z,amasc
iioŚĆ l-łz,vskanył}npunktćlł,: eena 56-70pki * czestośćdostalv: 40pkt : Tez{:Tii.9ł!,?{.' ;l["t

G CIDR.ZUCEN{U OFEKFY:
Zan"nwtającv irrfarmuje, ze w wra, postępowaniu zostŃa o§rzucona oferia zżłżcrlafir7ez
lwkonawcę: Gminna Spółdzielnia ,,Sch" Sułor,v zls lry Desz.kcwicach 14ż, ż2-4Ą.8 S,:łólv
{§.

Uzasacinienie prawne odrzucenia ofbfty;
arL 2'Ż6 irst.i pkt ó ustaw3 Frawc zanrówień publicznych z dnia i1 v,,rz,:śnia 2Jl9r. i;.-};l.
z.Zttl9r, płz.2al9i
iizasadnienie iaktyczne odrzucenia ciery,:
Rrak pełnornccnictwa dla osoŁr3,, która podpisała ofertę profilem zar;f,anvnr.
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