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Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Przygotowanie, dowiezienie i wydawanie      

posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy Rozogi w roku szkolnym 

2013/2014”. 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zgodnie z  art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiający -  Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przygotowanie, 

dowiezienie i wydawanie posiłków  w  placówkach oświatowych  na  terenie  gminy  Rozogi 

w roku szkolnym 2013/2014”. 

Zamawiający  przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie wymagań 

kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. na podstawie 

kryterium cena. 

Na podstawie w/w kryterium została wybrana oferta nr 1 Wykonawcy Zajazd 

Borowik S.C, Elżbieta Hryniewska, Katarzyna Gwiazda, Łukasz Hryniewski, Łodziska 

1 A, 07-402 Lelis, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu a oferta 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału 

w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji.  

 

Poniżej przedstawia się tabelę zawierającą wykaz wykonawców ze streszczeniem oceny i 

porównaniem ofert wraz z punktacją  i oferowaną ceną:  

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko  

oraz adres wykonawcy 

Cena brutto 

za jeden posiłek 

w PLN 

Punktacja 

 

1 

 

Zajazd Borowik S.C, Elżbieta 

Hryniewska, Katarzyna Gwiazda, 

Łukasz Hryniewski, Łodziska 1 A, 

07-402 Lelis 

1,75 zł.  – zupa w szkole  

4,20 zł. – II danie w 

szkole 

2,16 zł. – śniadanie w 

przedszkolu  

4,32 zł. - obiad w 

 

100 pkt  



przedszkolu   

2 Centrum Ekonomi Społecznej 

BONUM 

Ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica 

 

4,15 zł.  – zupa w szkole  

4,15 zł. – II danie w 

szkole 

5,50 zł. – śniadanie w 

przedszkolu  

7,50 zł. - obiad w 

przedszkolu   

 

53,70 pkt  

2 Restauracja „ARKADIA” 

Danuta Zagożdżon 

Ul. 24 Stycznia 1 

12-114 Rozogi 

1,94 zł.  – zupa w szkole  

4,,91 zł. – II danie w 

szkole 

2,97 zł. – śniadanie w 

przedszkolu 

5,40 zł. - obiad w 

przedszkolu   

 

80,09 pkt 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie 

zawarta nie wcześniej niż po upływie terminu przewidzianego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, czyli w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

 

 

        Kierownik GOPS w Rozogach 

        /-/ Joanna Polańczuk  

 

 

 

 

 

 

 

 


