
                                                                                                                Poznań, dnia  10.01.2018 r.

DT.212.57.2017                                                                                                           
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie  z  art.  92  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych

(t.j.  Dz.U.  z  2017 r.,  poz.  1579  ze  zmianami)  informuję,  iż   w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„ Dostawę artykułów spożywczych dla Oddziałów POSiR w roku 2018”, 

część I: sukcesywne  dostawy  produktów mięsnych i wędlin, do restauracji „RYCERSKA” znajdującej

się na Campingu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną

przez: CHŁODEX Małgorzata i Piotr Nalewaja Sp. j. z siedzibą: 62-200 Gniezno, ul Gdańska 118.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy wybrano ofertę najkorzystniejszą w świetle przyjętych  kryteriów oceny ofert.

W poszczególnych kryteriach oferta otrzymała następującą liczbę punktów:

- cena 60,00 punktów,

- termin dostawy – 40,00 punktów,

             - suma 100 punktów. 

Zamawiający informuje, że na podstawie art 87 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy poprawił w ofercie oczywistą omyłkę

rachunkową z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W pozycji 3 Formularza cenowego – Polędwica wołowa sur było :

ilość 200 kg, cena jednostkowa 76,00 zł, wartość 38 000,00 zł netto, 39 900,00 zł brutto

winno być: ilość 200 kg, cena jednostkowa 76,00 zł, wartość 15 200,00 zł netto, 15 60,00 zł brutto

cena oferty brutto 168 624,16 zł.

Na tą część postępowania złożono 1 ofertę.

część  II: sukcesywne   dostawy   warzyw  i  owoców,  dla  restauracji  „RYCERSKA”  znajdującej  się  na

Campingu Malta w Poznaniu ul. Krańcowa 98,  do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez:

Paulina Muller, Firma Handlowo- Usługowa, ul. Pszenna 5a, Łowęcin, 62-020 Swarzędz

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy wybrano ofertę najkorzystniejszą w świetle przyjętych  kryteriów oceny ofert.

W poszczególnych kryteriach oferta otrzymała następującą liczbę punktów:

- cena 60,00 punktów,

- termin dostawy – 40,00 punktów,



             - suma 100 punktów. 

Na tą część postępowania złożono 2 oferty.

Oferta  złożona przez P.H. Julian Steier, ul. Słoneczna 22, 61-160 Poznań, Daszewice, w poszczególnych

kryteriach otrzymała następującą liczbę punktów:

- cena 52,86 punktów,

- termin dostawy – 0 punktów,

- suma  52,86 punktów.

część III: sukcesywne dostawy mleka i przetworów mlecznych, dla restauracji „RYCERSKA” znajdującej się

na Campingu Malta  w Poznaniu  ul.  Krańcowa 98,  do realizacji  zamówienia wybrano ofertę  złożoną

przez: SERMAR Sp. z o.o., ul. Olszynowa 35, 62-081 Wysogotowo,

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy wybrano ofertę najkorzystniejszą w świetle przyjętych  kryteriów oceny ofert.

W poszczególnych kryteriach oferta otrzymała następującą liczbę punktów:

- cena 60,00 punktów,

- termin dostawy – 40,00 punktów,

             - suma 100 punktów. 

Na tą część postępowania złożono 1 ofertę.

część VI:  sukcesywne dostawy ryb,  dla restauracji  „RYCERSKA” znajdującej się na Campingu Malta w

Poznaniu ul. Krańcowa 98,  do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez:  Tęczowy Pstrąg

Sprzedaż Ryb Rafał Gruszczyński, z siedzibą: 61-245 Poznań, os. Rusa 34 A

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy wybrano ofertę najkorzystniejszą w świetle przyjętych  kryteriów oceny ofert.

W poszczególnych kryteriach oferta otrzymała następującą liczbę punktów:

- cena 60,00 punktów,

- termin dostawy – 40,00 punktów,

             - suma 100 punktów. 

Na tą część postępowania złożono 1 ofertę.

część  VII  -  dostawy  przetworów,  dla  restauracji  „RYCERSKA”  znajdującej  się  na  Campingu  Malta  w

Poznaniu ul. Krańcowa 98, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Levant Foods Sp. z

o.o., ul. Smoluchowskiego 11A, 60-179 Poznań.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy wybrano ofertę najkorzystniejszą w świetle przyjętych  kryteriów oceny ofert.
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W poszczególnych kryteriach oferta otrzymała następującą liczbę punktów:

- cena 60,00 punktów,

- termin dostawy – 40,00 punktów,

             - suma 100 punktów. 

Na tą część postępowania złożono 1 ofertę.

część  VIII  -  dostawy przetworów,  dla  restauracji  „RYCERSKA”  znajdującej  się  na  Campingu  Malta  w

Poznaniu ul. Krańcowa 98, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Levant Foods Sp. z

o.o., ul. Smoluchowskiego 11A, 60-179 Poznań.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy wybrano ofertę najkorzystniejszą w świetle  przyjętych  kryteriów oceny ofert.

W poszczególnych kryteriach oferta otrzymała następującą liczbę punktów:

- cena 60,00 punktów,

- termin dostawy –  40,00  punktów,

- suma 100 punktów. 

Na tą część postępowania złożono 1 ofertę.

część  IX  -   dostawy  przetworów,  dla  restauracji  „RYCERSKA”  znajdującej  się  na  Campingu  Malta  w

Poznaniu ul. Krańcowa 98 do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Levant Foods Sp. z

o.o., ul. Smoluchowskiego 11A, 60-179 Poznań.

W poszczególnych kryteriach oferta otrzymała następującą liczbę punktów:

- cena 60,00 punktów,

- termin dostawy – 40,00 punktów,

- suma 100 punktów. 

Jest to jedyna oferta złożona na tę część postępowania.

część X - dostawy artykułów suchych, dla:

a) restauracji „RYCERSKA” znajdującej się na Campingu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98,

      b) Ośrodka Przywodnego Rataje w Poznaniu, os. Piastowskie 106 a,

c) Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Poznaniu, ul. Gdańska 1,

     d) Dyrekcji  POSiR w Poznaniu, ul. Chwiałkowskiego 34,  do realizacji zamówienia wybrano ofertę

złożoną  przez Levant Foods Sp. z o.o., ul. Smoluchowskiego 11A, 60-179 Poznań.

W poszczególnych kryteriach oferta otrzymała następującą liczbę punktów:



- cena 60,00 punktów,

- termin dostawy – 40,00 punktów,

             - suma 100 punktów. 

Jest to jedyna oferta złożona na tę część postępowania

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia dla części I, III, VI, VII, VIII, IX, X może zostać zawarta przed

upływem 5 dni od przesłania niniejszej informacji, natomiast dla części II po upływie 5 dni od przesłania

niniejszej informacji.

                                                                                                            

                                                                                                          DYREKTOR

                                                                                                       Zbigniew Madoński

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz 
tel. 61 835 79 06
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