Świdwin, 18.12.2018
Zamawtający

STAROSTWO POWIATOWE
ZSR CKP im. Stefana Zeromskiego
Ul. Szczecińska 88, 78-300 Swidwin
adres

Wykonawcy,ktorzy ubiegali się o udzielenie
zamówięnia
Informacj a o wyborze naj korzystniej szej oferty
Na podstawie art, 92 ust, 1 ustawy z29.0I.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z ż0I5 r, poz. 2164 oraz z 2016 t. poz. 83I,996, 1020, 1250, Iż65, 1579, 1920 i Ż260),
zwanej daiej w skrócie ,,p.z,p!', zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej ofertY
* poriępo*u.riu na,, Dostawę produktów zw\ęrzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu
w 2018 r,".
[1] Najkorzystniejszą oferlę złożyŁwykonawca
13,78-300 Swidwin
[2] Lista wykonawców,

PAULADROB ul. Niedziałkowskiego

którzy złożyltoferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców,

odrzuceniu ofert

Lp.

Nazwa (firmy) albo imię
i nanvisko
Hurtownia
Wielobrarrzowa Rojan

Spółka Jawna J, Patruś&

Siedziba albo miejsce
zamieszkania

Ząbrowo 30,18-120

Adres wykonawcy

Ząbrowo 30,'78-120

Gościno

Gościno

ul. Niedziałkowskiego

ul. Niedziałkowskiego

KryteriaNajniższa
cena

ż48.127,ż4

R. Baczyński

ż

,,PAULADROB"
Bachorowska &
Baclrorowski Spółka

l3,78-300 Świdwin

13,78-300 Świdwin

ż27.895,60

.Iawna

[3] Uzasadnienię wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawców -brak,

odrzucenia ofert - brak:
pAULADROB , który złożyłofeńę nr 2 nie podlega wykluczeniu, oferta
[4] Wykonawca
tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu i wykonawca ten złożyŁ ofertę, która została
oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z ari,2 pkt 5 lit. a lub b oraz zgodnię z art.91 ust. 1
p.Z,p.

t5] Zanawlający zawiadamia, że terminem określonym zgodnie z art, 94 ust. 1 pkt 1
p.z.i., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może byó zawarta, jest
iermin-10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, a więc zamawtający będzie mógł
zawtzeć umowę 28.Iż.ż0 I8r.
94 ust, 1 Pkt 2
|6] Zamawtający zawiadamia, że terminem, określonym zgodnie z art.
zawarta, jest
byó
publicznego
może
p.z.p., po ktorego upływie umowa w sprawie zamówięnia

tęrmin 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, a więc zanawiający będzie mógł
za,wrzeć umowę 27.I2.20I8 r.
W związku z tym zamawiający zaprasza na następny dzień, czyli na 28.I2,20I8r,, na
godz. 9.00 wykonawcę PAULADROB na zavłarcię umowy zgodnie z postanowieniami
kacj i i oświadczeniamt oferty,
specyfi
'
żąda niezwłocznego potwierdzenia
17) zg-oanie z art.2 pkt 17 p.z.p, zamawiający
sroot<amilomunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferĘ,
plawo wnieśó odwołanie.
[8] Zgodnię z art.180 p,z.p. mają Państwo
bdwołanię wnosi się do Pręzesa Krajowej Izby OdwołalvczĄ w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej, podpisanebezpiecznympodpisem ęlektronicznym weryfikowanYm za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego Środka sPełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p,
oJwołujący jóst obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180
ust, 5 p,z.p.

Tąmin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławcze4 oraz tla przesłanie
kopii odwołania do zamawiającego upływa 11,01 .20I7r., czyli po 10 dniach, zgodnie z art.
18Ż ust. 1 pkt 1 p.Z.p,l czyltpo 5 dniach, zgodnie zart.I82 ust. 1 pkt 2p.z.p.
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