
 

  

Nasz znak: MOPR.SP.2611.3/2019     Leszno, dn. 18.12.2019r. 

     

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NJAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Dla części 1  - Mięso 

________________________________________________________________________________ 

Dot. przetargu nieograniczonego pt. „DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO KUCHNI W DOMU 

SENIORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W LESZNIE Z PODZIAŁEM 

NA CZĘŚCI”  ZP/01/20/DS /2019 Dot. Ogłoszenia nr 630996-N-2019 
 

Zamawiający,  działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), w wyniku dokonania oceny 

spełnienia warunków stawianych przed dostawcami w niniejszym postepowaniu oraz badania ofert, 

uprzejmie informuje, że na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 4 złożoną przez 

dostawcę:  

PPHU "JOHN" Paweł John Grotniki, ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice. 

UZASADNIENIE 

Zamawiający, w  wyniku oceny spełniania warunków stawianych przed Dostawcami  

w niniejszym postepowaniu oraz badania ofert dokonał wyboru  oferty najkorzystniejszej 

spośród złożonych ofert, które nie zostały odrzucone: 

Lp. Nazwa wykonawcy  Nr oferty   dotyczy  
Wartość dostawy 

brutto 
termin 

płatności 
Najlepsza oferta 

Wartość 
dostawy  
/60 pkt. 

Termin 
płatności 
/40 pkt. 

suma 
punktów 

1 

PPHU "JOHN" 

Paweł John Grotniki 

 ul. Źródlana 5, 64-

140 Włoszakowice 

Oferta 4 cz.1 Mięso   119281,80 zł  30   119281,80 zł  60 40 100 

 

Za najkorzystniejszą ofertę złożoną w niniejszym postepowaniu, zgodnie ze wszystkimi 

kryteriami ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

niepodlegającą odrzuceniu Zamawiający uznał ofertę nr 4 złożoną przez dostawcę:  PPHU 

"JOHN" Paweł John Grotniki, ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice. 

 Oferta przedmiotowego Dostawcy spełnia  wszystkie wymagania  określone w SIWZ oraz 

w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała największą sumę liczby punktów 

przyznawanych kryteriach oceny ofert tj. : 100 pkt. 

1. Umowa na realizację przedmiotowego zamówienia – dostawy zostanie zawarta z art. 94 ust. 

1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2019r., poz. 

1843 z późn. zm.).   

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

               /-/ Donata Majchrzak- Popławska 

 



 

 

 

 

 


