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Białystok, 29 listopada 2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Podstawa prawna:

art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)1.

Oznaczenie sprawy:

ZP-6/PS82/17

Nazwa nadana zamówieniu przez
Zamawiającego:

„Zakup i dostawa artykułów spożywczych”

Część 1 zamówienia: „PIECZYWO I WYROBY PIEKARNICZE”

1.

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:
Podlaskie Przedsiębiorstwo Mięsne sp. z o.o.
ul. Dojnowska 61/1; 15-557 Białystok
Uzasadnienie wyboru:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego – 100,00 pkt, (w tym: cena – 60 pkt, czas realizacji
dostawy dodatkowej – 40 pkt) oraz spełnia wymagania wynikające z SIWZ.

2.

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna
punktacja:
……………………….
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Część 2 zamówienia: „ARTYKUŁY SUCHE”

1.

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:
Hurt i Detal Artykuły Spożywczo-Rolne Anna Siekierko
ul. Szpitalna 24; 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uzasadnienie wyboru:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego – 100,00 pkt, (w tym: cena – 60 pkt, czas realizacji
dostawy dodatkowej – 40 pkt) oraz spełnia wymagania wynikające z SIWZ.

2.

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna
punktacja:
……………………….

/-/ Anna Sołowiej
Dyrektor
Przedszkola Samorządowego Nr 82
w Białymstoku
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