
                            Czerwionka-Leszczyny 17.12.2007 r.

  

OPS/341/1/07

           OGŁOSZENIE
               O WYBORZE OFERTY 

Na podstawie  art.  92  ust.2  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  roku  –  Prawo 
zamówień  publicznych  (  t.j.  z  2006  roku  Dz.U.  Nr  164  poz.1163  z  pózn.  zm.) 
zawiadamiam,  że  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielnie 
zamówienia  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie  zadania  pn. 
„Dostawa  i  realizacja  bonów  towarowych,  stanowiących  zastępczy  środek 
płatniczy , umożliwiających zakup podstawowych artykułów spożywczych dla 
klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach” 

1) wybrano ofertę Nr 2 firmy :               
      

“SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
ul. Piekarnicza 1 

44-238 Czerwionka-Leszczyny

Powyższa  oferta  spełniła  wszystkie  wymagania  określone  w  SIWZ  i  otrzymała 
łączną ilość punktów - 100 pkt, w tym w kryterium:
-  cena – 50 pkt.,
-  różnorodność asortymentowa wybranych towarów – 20 pkt.,
-  sieć placówek handlowych w dzielnicach Czerwionka i Leszczyny – 30 pkt.,

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych uznano ją za 
najkorzystniejszą. 

Na zadanie złożono 2 oferty tj:

Oferta Nr 1  -      HANDEL Barbara Ochętal 
        ul Tetmajera 4
        44-238 Leszczyny

Oferta Nr 2 -       “SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
                             ul. Piekarnicza 1 
                             44-238 Czerwionka-Leszczyny



2) odrzucono ofertę Nr 1 firmy: HANDEL Barbara Ochętal 
                         ul Tetmajera 4
                         44-238 Leszczyny

Załączony do oferty załącznik nr 1a  tj. Koszyk wybranych artykułów - różnorodność  
asortymentowa  został  wykonany  niezgodnie  z  treścią  SIWZ.  W w/w  załączniku 
stwierdzono brak jednego z wyszczególnionych w nim towarów ( Mięso rosołowe  - 
wołowe).  
Zgodnie  z  pkt.10  ppkt.9  SIWZ oferent zobowiązany jest  podać  pełny  asortyment 
artykułów  spożywczych,  który  występuje  w  jego  placówkach  z  uwzględnieniem 
rodzajów towarów.
Brak  jakiegokolwiek  artykułu  wykazanego  w  koszyku  wybranych  artykułów  – 
różnorodność asortymentowa – załącznik nr 1a  skutkuje odrzuceniem oferty.
Ponadto zauważono, że: 
- w załączonym do oferty załączniku 1a w kolumnie 5 “cena brutto za 1 kg lub za 
1 litr “ nie podano ceny brutto za 1 kg lub za 1 litr lecz podano cenę w zakresie od - 
do (np. kiełbasa toruńska 7,85 - 12,00 ) 
- również w w/w załączniku nie podano łącznej ceny brutto dla poszczególnych grup 
asortymentowych tj. Razem I. Mięso i wyroby mięsne, Razem II Mleko i wyroby 
mleczne,  Razem III Pieczywo, Razem IV Warzywa i owoce, Razem V Inne artykuły 
spożywcze, Razem VI Drób.
Zgodnie zaś z art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych ofertę 
odrzuca się, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

3) Wykonawców wykluczonych :   0


