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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający: Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim, na podstawie art. 92 ust.2
ustawy 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (przeprowadzanego zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z dnia 3
października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do stołówki
internatu ZS w Ostrowie Lubelskim oferta nr 1 ( pakiet nr I) złożona przez:
Iglotex Kraków Sp. z o. o., 81-339 Gdynia, ul. Polska 20, FILIA LUBLIN, 20-325 Lublin, ul.
Józefa Franczaka 18
jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryterium podanego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i otrzymała 100 punktów.
Zamawiający zgodnie z rozdz. 25. SIWZ kierował się przy wyborze oferty kryterium:
cena – 60 pkt
termin płatności za fakturę – 40 pkt
Razem: 100 pkt

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu,
Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ oraz jego oferta była najkorzystniejszą ofertą
spełniającą wszystkie warunki SIWZ dotyczącą pakietu nr I, uzyskała największą ilość
punktów wg kryteriów podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pozostałe oferty na pakiet I:

Oferta nr 2 ( pakiet nr I) złożona przez: REN Sp. z o. o., 26-600 Radom, ul. Tartaczna 3Oferta została odrzucona.

Informacja o odrzuceniu oferty

Zamawiający informuje, że oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:
REN Sp. z o. o., 26-600 Radom, ul. Tartaczna 3
została odrzucona z przedmiotowego postępowania.
Podstawa prawna odrzucenia oferty
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) z póź. zm..), zamawiający odrzuca
ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia –
Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie odrzucenia oferty
Oferta złożona przez wykonawcę (REN Sp. z o. o., 26-600 Radom, ul. Tartaczna 3) nie
zawierała w formularzu cenowo - ofertowym informacji o terminie płatności za fakturę
vat, co uniemożliwiło jej ocenę. Zamawiający zgodnie z SiWZ oceniał oferowaną cenę
(max 60 pkt) i termin płatności za fv (max 40 pkt).
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Ps. Proszę o podpisanie i odesłanie kopii niezwłocznie od daty otrzymania pisma.

