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W dniu 07 czerwca 2018 r. o godzinie 1215 odbyło się otwarcie ofeń pzetargowych do-

tyczących postępowania pod nazwą,.,,Dostawa ańykułów żywnościowych do Domu Po_

mocy Społecznej ,,Pogodna Jesień" w Jelenlej Górze"

Przed otwarciem oferl Zamawiający podał kwotę, jaką przeznaczył na realizaĄę Za-

mówienia, tj, 31 8.967,00 zł.

Poszczegól ne pakiety ksztaft ują się n astępująco :

pakiet nr 1 - dostawa mięsa i wędlin - 98.122,00 zł,
pakiet nr 2- dostawa nabiału i pzetworów mlecznych - 58.230,00 zł,
pakiet nr 3 - dostawa ańykułów spożywczych - 35.914,50 Ą,
pakiet nr 4 - dostawa warzyw i owoców - 60.118,00 zł,
pakiet nr 5 - dostawa iaj - 11.500,00 zł,
pakiet nr 6 - dostawa pieczywa - 30.937,00 zł,
pakiet nr 7 - dostawa ryb mrozonych, wędzonych, przetworzonych -

12.017,00 zł,
pakiet nr 8 - dostawa pzetworów warzywno-owocowych - 6.601,00 zł,
pakiet nr 9 - dostawa mrożonek - 5.527,50 zł.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 13 ofeń. Dodatkowo, w ramach weałania

do żożenia ofeńy dodatkowej dwóch Wykonawców oferujących taką samą cenę na pakiet nr 5 -
dostawa jaj, w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 17 .06,2019 r. wpłynęły 2 ofefi dodatkowe.

Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium, ja-

kim kierował się Zamawiający przy vlyboze najkozystniejszej ofeńy była cena brutto w ramach

określonych części za realizację zamówienia.

Analiza ofeń wykazała, że w pakiecie nr 7 (dostawa ryb mroźonych, wędzonych, pze-

twozonych)oferowana cena za realizację zamówienia przez poszczególnych Wykonawców

biorących udział w postępowaniu pzetargowym dla tej części zamówienia pzewyższała kwotę

pżeznaczo n ą pżez Zam awiĄące g o.

Jednocześnie na pozostałe pakiety Wykonawcy złożyli ofeńy cenowe ponizej kwot

pzewidzianych przez Zamawiającego, co pozwoliło uzyskać dużo niższą kwotę końcową za

realizację całości zamówienia. Z uwagi na to Zamawiający zdecydował się rozstzygnąć pa-

kiet nr 7 na kozyść tego Wykonawcy, który zaoferował nĄniższą cenę i powierzył mu reali-

zację tej części zamówienia przetargowego.

Pzewodniczący
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