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Darłowo, dnia 28-07-2021

r.

Informacja o wyborze oferty
Dotyczy: Postępowania
Punktu Przygotowania

na dostawę pieczywa i wyrobów

pochodnych do GOPS w Darłowie

Posiłków w Bobolinie, ul. Nadmorska 4 w okresie od IX - XI1.2021

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiający informuje, że w wyniku
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 pkt 1 dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Po dokonaniu
Wykonawcę:

oceny

ofert jako

najkorzystniejszą

uznano

ofertę nr 1 złożoną

przez

Pan Chlebek Kacper Korzeniakow ul. Al. Wojska Polskiego 36, 76-150 Darłowo NIP 839
311 46 89 REGON 221124107
za cenę ofertową 11 983,23 zł brutto oraz warunki płatności 31 dni
Uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza
oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub
oferta z najkorzystniejszą ceną lub kosztem.
W myśl art. 252 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie
związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty:
W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, która wpłynęła do upływu terminu
składania ofert, tym samym uzyskała najkorzystniejszy bilans ustalony w oparciu o kryteria,
jakimi były cena i warunki płatności. Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki
określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wybrana oferta
uzyskała łącznie 100 punktów w kryteriach oceny ofert.
Punktacja przyznana złożonej ofercie w kryteriach oceny ofert oraz łączna punktacja:
Numer
oferty

1

Wykonawca
Pan Chlebek Kacper Korzeniakow ul.
Al. Wojska Polskiego 36, 76-150
Darłowo NIP 839 311 46 89 REGON
221124107

Cena
Brutto
80 pkt

Warunki
płatności

Suma
pkt

20 pkt

100

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie przedmiotowego
zamówienia, w myśl art. 264 ust. 2 pkt 1 a ustawy Pzp, może zostać zawarta przed upływem
terminu 10 dni, gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
Z-ca Kierownika
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