Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
01-824 Warszawa , ul. Przybyszewskiego 80/82,
tel. 22 56 89 100, fax. 22 864 59 52
NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854

Warszawa, dn. 17.03.2017 r.
OPS IX.252.2.2017

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na przygotowanie i wydawanie paczek spożywczo - przemysłowych dla klientów Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
Działając zgodnie z treścią art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamiam, iż w przedmiotowym
postępowaniu za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:
Kwitnąca sp. z o.o.
ul. Aspekt 79
01 - 904 Warszawa
Zamawiający określił, iż jedynym kryterium oceny ofert będzie cena. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę
złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wybrana
jako najkorzystniejsza oferta spełniła wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia co do
treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty____________________________________________________________
Lp.
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena ofertowa brutto
Liczba pkt
Kryterium Cena 100 %

1.

2.

3.

4.

5.

Kwitnąca sp. z o.o.
Aspekt 79 01-904 Warszawa

177 688,00 zł

100,00

Hurt i Detal Anna Siekierko
Szpitalna 24 18-200 Wysokie Mazowieckie

191032,00 zł

93,01

WW Serwis
Ks. Sajny 3 05-530 Góra Kalwaria

196 728,48 zł

90,32

„Olimp"
Grenadierów 39/2 04-073 Warszawa
„Szwajcarka" Marcin Sikorski
Szobera 6 lok. 4 01-318 Warszawa

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
W przedmiotowym postępowaniu odrzucono oferty:
1. oferta nr 4 Wykonawca: „Olimp", 04-073 Warszawa, ul. Grenadierów 39/2
Uzasadnienie prawne i faktyczne:
Zamawiający odrzuca ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.
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Powodem odrzucenia jest wskazanie przez Wykonawcę w pozycji nr 3 wykazu asortymentowo-ilościowego,
stanowiącego załącznik nr 2A do formularza oferty 1 szt. tuńczyka w sosie własnym o gramaturze 170 g. W
SIWZ zamawiający określił minimalną ilość tuńczyka na 2 szt. o gramaturze 170 g. Zaoferowany przedmiot
dostawy nie odpowiada co do ilości opisanemu w specyfikacji przedmiotowi zamówienia, co należy
zakwalifikować jako niezgodność oferty z wymaganiami SIWZ. W związku z powyższym oferta podlega
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.l pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.

oferta nr 5 Wykonawca: „Szwajcarka" Marcin Sikorski, 01-318 Warszawa, ul. Szobera 6 lok. 4

Uzasadnienie prawne i faktyczne:
Zamawiający odrzuca ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2.
Powodem odrzucenia jest wskazanie przez Wykonawcę w pozycji nr 3 wykazu asortymentowo-ilościowego,
stanowiącego załącznik nr 2A do formularza oferty 1 szt. tuńczyka w sosie własnym o gramaturze 170 g. W
SIWZ zamawiający określił minimalną ilość tuńczyka na 2 szt. o gramaturze 170 g. Zaoferowany przedmiot
dostawy nie odpowiada co do ilości opisanemu w specyfikacji przedmiotowi zamówienia, co należy
zakwalifikować jako niezgodność oferty z wymaganiami SIWZ. W związku z powyższym oferta podlega
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.l pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacja o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
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