Centrum Usług Opiekuńczych
ul. Witebska 2
65-634 Zielona Góra

Zielona Góra, dnia 21 grudnia 2012 r.

Sprawa CUO 04/2012

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na podstawie art. 92 ust.2 ustawy pzp

1. Zamawiający:
1) pełna nazwa Zamawiającego:
2) kod, miejscowość województwo:
3) ulica, nr domu:
4) nr tel., faks tel.
5) adres strony internetowej:
6) rodzaj Zamawiającego:

Miasto Zielona Góra – Centrum Usług Opiekuńczych
65-634 Zielona Góra, lubuskie
Witebska 2
0 68 454 63 60, faks 068 454 63 60
www.cuo.zgora.pl
Inny: Centrum Usług Opiekuńczych

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
1) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na
dostawa żywności dla stołówki do Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze
z podziałem na zadania - liczba zadań 4;
2) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra;
3) oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
15.50.00.00-3 - Produkty mleczarskie;
15.10.00.00-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne,
15.13.11.30-5 - Wędliny;
15.11.20.00-6 – Drób,
15.20.00.00-0 - Ryby przetworzone i konserwowane,
15.22.10.00-3 – Ryby mrożone,
03.14.25.00-3 – jaja świeże.
4) rodzaj zamówienia: dostawy.
3. Dane Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
Zadanie 1 – dostawa produktów mleczarskich:
1) Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe „VIMA” Sp. z o.o.;
2) kod, miejscowość: 66-015 Przylep;
3) ulica, nr domu, nr pokoju: 22 Lipca 86 A;
4) cena wybranej oferty z VAT: 16.036,50 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzydzieści sześć
złotych 50/100);
5) ilość punktów przyznanych w kryterium: „cena” – 100,00 pkt x 3 = 300,00 pkt;
6) łączna ilość punktów: 300,00 pkt;
Zadanie 2 – dostawa mięsa, produktów mięsnych, wędlin i drobiu:
1) Wykonawca: Firma Handlowa „Sobkowiak” S.J. Hurtownia Mięsa i Wędlin Zielona Góra;
2) kod, miejscowość: 64-212 Siedlec;
3) ulica, nr domu, nr pokoju: Wolsztyńska 54;
4) cena wybranej oferty z VAT: 95.713,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset
trzynaście złotych 50/100);
5) ilość punktów przyznanych w kryterium:„cena” – 100,00 pkt x 3 = 300,00 pkt;
6) łączna ilość punktów: 300,00 pkt;
Zadanie 3 – dostawa ryb i przetworów rybnych:
1) Wykonawca: PHU „FALA” Grzegorz Romanowski;
2) kod, miejscowość: 65-021 Zielona Góra;
3) ulica, nr domu, nr pokoju: Al. Zjednoczenia 102;
4) cena wybranej oferty z VAT: 12.084,50 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemdziesiąt cztery
złote 50/100)
5) ilość punktów przyznanych w kryterium: „cena” – 100,00 pkt x 3 = 300,00 pkt;
6) łączna ilość punktów: 300,00 pkt;

Zadanie 4 – dostawa jaj świeżych:
1) Wykonawca: Ferma Drobiu Kinga Firlej-Gąsiorowska;
2) kod, miejscowość: 67-106 Otyń;
3) ulica, nr domu, nr pokoju: Markiewiczowej 11 Niedoradz;
4) cena wybranej oferty z VAT: 4.400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 0/100)
5) ilość punktów przyznanych w kryterium: „cena” – 100,00 pkt x 3 = 300,00 pkt;
6) łączna ilość punktów: 300,00 pkt;
4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
dla zadania 1
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z późn. zm.) i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza
i otrzymała najwyższą liczbę punktów tj.300,00 (100,00 x 3) w oparciu o kryterium „cena -100%”.
dla zadania 2
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z późn. zm.) i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza
i otrzymała najwyższą liczbę punktów tj.300,00 (100,00 x 3) w oparciu o kryterium „cena -100%”.
dla zadania 3
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z późn. zm.) i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza
i otrzymała najwyższą liczbę punktów tj.300,00 (100,00 x3) w oparciu o kryterium „cena – 100%”.
dla zadania 4
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z późn. zm.) i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza
i otrzymała najwyższą liczbę punktów tj.300,00 (100,00 x3) w oparciu o kryterium „cena - 100%”.

5. Dane o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:
Zadanie 1
1) oferta nr 1 złożona przez:
- Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowe „VIMA” Sp. z o.o.;
- kod, miejscowość: 66-015 Przylep;
- ulica, nr domu, nr pokoju: 22 Lipca numer 86A;
- ilość punktów przyznanych w kryterium:„cena” – 100,00 pkt x 3 = 300,00 pkt;
- łączna ilość punktów: 300,00 pkt.
Zadanie 2
1) oferta nr 4 złożona przez:
- Wykonawca Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Augustyn Szczerba;
- kod, miejscowość: 66-300 Międzyrzecz;
- ulica, nr domu, nr pokoju: Polna 1;
- ilość punktów przyznanych w kryterium:„cena” – 98,33 pkt x 3 = 294,99 pkt;
- łączna ilość punktów: 294,99 pkt.
-

2) oferta nr 5 złożona przez:
Wykonawca: Firma Handlowa Sobkowiak” S.J. Hurtownia Mięsa i Wędlin Zielona Góra;
kod, miejscowość: 64-212 Siedlec;
ulica, nr domu, nr pokoju: Wolsztyńska 54;
ilość punktów przyznanych w kryterium:„cena” – 100,00 pkt x 3 = 300,00 pkt;
łączna ilość punktów: 300,00 pkt.

-

3) oferta nr 6 złożona przez:
Wykonawca: Zakład Mięsny Rzeźnik Dariusz Feliński, Grzegorz Hutnik S.J.;
kod, miejscowość: 67-106 Otyń;
ulica, nr domu, nr pokoju: Tuwima 12, Niedoradz;
ilość punktów przyznanych w kryterium:„cena” – 98,87 pkt x 3 = 296,61 pkt;
łączna ilość punktów: 296,61 pkt.
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Zadanie 3
-

1) oferta nr 1 złożona przez:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe „VIMA” Sp. z o.o;
kod, miejscowość: 66-015 Przylep;
ulica, nr domu, nr pokoju: 22 Lipca 86 A;
ilość punktów przyznanych w kryterium:„cena” – 93,03 pkt x 3 = 279,09 pkt;
łączna ilość punktów: 279,09 pkt.

2) oferta nr 3 złożona przez:
- Wykonawca : PHU FALA Grzegorz Romanowski;
- kod, miejscowość: 65-021 Zielona Góra;
- ulica, nr domu, nr pokoju: Al. Zjednoczenia 102;
- ilość punktów przyznanych w kryterium:„cena” – 100,00 pkt x 3 = 300,00 pkt;
- łączna ilość punktów: 300,00 pkt.
Zadanie 4
-

1) oferta nr 2 złożona przez:
Wykonawca: Firma drobiu Kinga Firlej-Gąsiorowska;
kod, miejscowość: 67-106 Otyń;
ulica, nr domu, nr pokoju: Markiewiczowej 11;
ilość punktów przyznanych w kryterium:„cena” – 100,00 pkt x 3 = 300,00 pkt;
łączna ilość punktów: 300,00 pkt.

…………………………………
Podpis Dyrektora lub osoby
uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego
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