
Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu 

w sprawie przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej poniżej wartości zamówienia  

określonej w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

1) Zamawiający: 
a) pełna nazwa zamawiającego: 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim  

b) REGON: |_0__|_0__|_1_|_0_|_2_|_6__|_6__|_1__|_6__| 
c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 

97- 300,  Piotrków Trybunalski,   woj. Łódzkie, Piotrków Trybunalski 
 d) ulica, nr domu, nr lokalu: 

Wojska Polskiego 127 

e) internet:  www.bip.piotrkow.pl  e-mail: ddps_zus@om.pl 

f) numer kierunkowy  44 

 tel.  646-14-87                    faks. 646-14-87     

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiowych                         

dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przez okres 12 m-cy. 

3) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu   

     28.11.2013 r pod numerem  488636-2013. 

4) Nie dopuszczono do składania ofert  częściowych i wariantowych.  

5) Dane o ofertach: 
a) liczba złożonych ofert: 2  

b) liczba ofert odrzuconych: -  

6) Wybrano następującą ofertę:  

a) firma:                                         Masarnia Bieniek Włodzimierz Bieniek 

b) kod, miejscowość, województwo:  97-300 Piotrków Trybunalski 

c) ulica, nr domu, nr lokalu:                Twardosławicka 33 

d) cena brutto wybranej oferty:               80 302,75zł. 
Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 100%. 

7) Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ. Kwota podana w 

ofercie nie przekracza kwoty, jaką zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. 

Oferta otrzymała największą ilość punków w kryterium ceny. 

8) Streszczenie złożonych ofert:  

1. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski 

    26-332 Sławno, Dąbrowa 6 

    Oferta otrzymała 95,47 punktów Cena brutto: 84 110,26 zł. 

2. Masarnia Bieniek Włodzimierz Bieniek 

    97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Twardosławicka 33 

    Oferta otrzymała 100  punktów. Cena brutto: 80 302,75zł. 

 

9) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym  

w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. 2013  poz. 907 ze zm.). 

Umowa zostanie zawarta w dniu 30 grudnia 2013 roku. 
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