Nr sprawy: MOPS.1.2710.ZP.14.2013

Nowy Sącz, dnia 22 sierpnia 2013r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
33-300 Nowy Sącz – ul. Żywiecka 13
TEL. (18) 18 444 36 24
FAX (18) 443 52 39
e-mail: mopsns@op.pl
Województwo małopolskie – powiat Nowy Sącz
informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o równowartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm), na usługę:
Na wykonanie usługi w zakresie wydawanie posiłków - obiadów w Nowym Sączu na
terenie osiedli Helena, Przetakówka, Zabełcze dla osób dorosłych otrzymujących pomoc
społeczną
1.

W trybie przetargu nieograniczonego:
a.
złożono 2 oferty
b.
wykluczono wykonawców: 0
c.
odrzucone oferty: 0

2.

Ceny złożonych ofert - ceny za jeden wydany obiad – posiłek (w tym oferty
odrzucone):
a.
oferta z najniższą ceną: 6,50 zł
b.
oferta z najwyższą ceną: 6,75 zł

3.

Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
a.

Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:
FHUP ABC Podstawscy
ul. Grota Roweckiego 15
33-300 Nowy Sącz

b.

Cena wybranej oferty – cena za jeden wydany obiad - posiłek
6,50 zł brutto

c.

Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy – FHUP ABC Podstwascy, ul. Grota
Roweckiego 15, 33-300 Nowy Sącz, ponieważ spełnia wszystkie warunki udziału
w postępowaniu oraz wymogi Zamawiającego.
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4.

Zamawiający wskazuje wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Ilość otrzymanych
punktów w
kryterium cena
100%

Numer
oferty

Nazwa Wykonawcy

Nr 1

FHUP ABC
Podstawscy

33-300 Nowy Sącz, ul. Grota
Roweckiego 15

100 pkt.

Nr 2

Jadłodajnia Szkolna
s.c.,

33-300 Nowy Sącz, ul.
Piramowicza 16

96,30 pkt

Adres Wykonawcy

Wykonawcom dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu oraz zaangażowanie czasu i
środków na przygotowanie oferty.
Umieszczono w dniu 22 sierpnia 2013r. na tablicy Ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowym Sączu i stronach internetowych: http://www.mops.nowysacz.pl i
http://www.nowysacz.pl, oraz powiadomiono Wykonawców za pomocą poczty e-mail.
ZATWIERDZAM

Dyrektor
/-/
Józef Markiewicz
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