
DPS.26.1 A.4.2019

Dom Pomocy Społecznej w
Rudzie  RÓżanieckiej
37-613  Ruda RÓżaniecka 53
NIP:  793-13-77-727

( Pieczęć Zamawiającego )

Ruda  RÓżaniecka,  dnia  10.06.2019  r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
nr   DPS.26.1A.2019

ZAWIADOMIENIE 0 WYBORZE OFERTY

Zamawiający informuje, Że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzone w  trybie  Zapytania ofertowego pn:  "Dostawa środków czystości i art.
gospodarczych dla DPS Ruda Różaniecka", zostało rozstrzygnięte w części  1 ; 2.

JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA ZOSTAŁA WYBRANA OFERTA

Część 1 -ŚRODKI  CZYSTOŚCI

Centrala Techniczno -Handlowa, "J 0 N T E X`.,37-500 Jarosław, ul. Kasztelańska la.

Uzasadnienie wyboru:
W  prowadzonym  postępowaniu  wpłynęły  dwie  oferty.  W  wyniku  dokonanego  badania  złożonych  ofeh  Komisja
stwierdziła, że jeden Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jedna oferta podlega odrzuceniu.
Ofefta   najkorzystniejsza      wybrana   zastała   na   podstawie   kryterium   oceny   ofeh   określonych   w   Zapytaniu
ofertowym,  którymi  była:  cena-100%.  Oferta  otrzymała  najwyższą  liczbę  punktów,  tj:  100,  obliczoną zgodnie  ze
wzorem określonym w Rozdz. Xlll  Zapytania ofertowego.

STREWSZCZENIE OCENY I  PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH  OFERT:

Nr Nazwa(firma) i adres
Liczba punktów wkryterium

Łączna punktacja
Oferty Wykonawcy Cena.'

1

Centrala Techniczno -Handlowa

100 100
"J 0 N T E X'

37-500 Jarosław
ul.  Kasztelańska  laFirmaHandlowa"ŚWITALSKl"

2 X

Oferta odrzuconaari.89ust.1pkt2ustawyPrawozamówieńpublicznych

Dorota Świtalska
ul.  Rynek  15

37-600 Lubaczów
1.   Oferty   odrzucone:    Firma Handlowa "ŚWITALSKl"  Dorota Świtalska,  ul.  Rynek  15,   37-600 Lubaczow

Uzasadnienie:
Prawne:  art.  89 ust.1  pkt 2  ustawy  Prawo zamówień  publicznych -ustawy z dnia  29  stycznia 2004  r.  „Prawo
zamówień  publicznych"  (tekstjednolity:  DZ.  U.  z 2018  r.  poz.1986 z późn. zm.):
-Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: jej treść nie odpowiada treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia z
zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3.
Faktyczne:
• Zamawiający w Zapytaniu ofertowym w rozdziale 111  pkt 7, 8, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy
odpowiadają wymogom określonym  przez Zamawiającego Źądał:

-pkt.7-Składając ofertę równoważną wykonawca  zobowiązany jest wypełnić w zał.  nr 2 do Zapytania
ofertowego ("Formularz cenowy") kolumnę 3  , tj.  podać producenta lub dystrybutora, nazwę produktu, typ,
model,  nr. katalogowy,  parametry oferowanego produktu potwierdzające, Że oferowane przez niego produkty
równoważne spełniają wymagania określone przez zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.
-pkt.8  - Wykonawca  zobowiązany jest wypełnić z  zał.  nr 2  do  Zapytania    ofeftowego  ("Formularz  cenowy")
kolumnę 3  również w przypadku,  gdy zamawiający  nie wskazał konkretnego  produktu,  a jedynie  opisał j.ego
cechy.



Wykonawca w swoim formularzu  cenowym część 1 -poz:  18, 21,  23,  28,36,  37, 38, 42 nie spełnił wymogów
zamawiającego.

111.  Wykonawcy wykluczeni:  Nie dotyczy

Część 11 -ART. GOSPODARCZE

Centrala Techniczno -Handlowa, "J 0 N T E X",37-500 Jarosław, ul. Kasztelańska la.

Uzasadnienie wyboru:
W  prowadzonym  postępowaniu  wpłynęły  dwie  oferty.  W  wyniku  dokonanego  badania  złożonych  ofert  Komisja
stwierdziła, że jeden Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jedna oferia podlega odrzuceniu.
Oferta   najkorzystniejsza      wybrana   zastała   na   podstawie   kryterium   oceny   oferi   określonych   w   Zapytaniu
ofeftowym,  którymi  była:  cena-100%.  Oferta  otrzymała  najwyższą  liczbę  punktów,  tj:  100,  obliczoną zgodnie  ze
wzorem określonym w Rozdz. Xlll Zapytania oferiowego.

OŻONYCH OFERT. STREWSZCZENIE OCENY I  POROWNANIE ZŁOZONYCH OFERT:

Nr Nazwa(firma) i adres
Liczba punktów wkryterium

Łączna punktacja
Oferty Wykonawcy „Cena"

1

Centrala Techniczno -Handlowa

100 100
„J  0  N T E X'

37-500 Jarosław
ul.  Kasztelańska  la

2

Firma  Handlowa "ŚWITALSKl"

X

Ofeha odrzucona

Dorota Świtalska art.  89 ust.1  pkt 2 usta\/\/y

ul.  Rynek  15
Prawo zamowienpublicznych

37-600 Lubaczów
1.   Oferty   odrzucone:   Firma  Handlowa "ŚWITALSKl"  Dorota Świtalska,  ul.  Rynek  15,   37-600 Lubaczów

Uzasadnienie:
Prawne:  art.  89 ust.1  pkt 2 ustawy  Prawo zamówień  publicznych -ustawy z dnia  29  stycznia 2004  r.  „Prawo
zamówień  publicznych"  (tekstjednolity:  DZ.  U.  z 2018  r.  poz.1986 z późn. zm.):
-Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia z
zastrzeżeniem ah.87 ust. 2 pkt 3.
Faktyczne:
-Zamawiający w Zapytaniu ofertowym w rozdziale 111  pkt 7, 8, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy
odpowiadają wymogom określonym przez Zamawiającego żądał:

-pkt.7-Składając ofertę równowaźną wykonawca  zobowiązany jest wypełnić w zał.  nr 2 do Zapytania
ofertowego ("Formularz cenowy") kolumnę 3 , tj.  podać producenta lub dystrybutora, nazwę produktu, typ,
model, nr.  katalogowy,  parametry oferowanego produktu potwierdzające, że oferowane przez niego produkty
równoważne spełniają wymagania określone przez zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.
-pkt.8  - Wykonawca  zobowiązany jest wypełnić z  zał.  nr 2  do  Zapytania   ofenowego  ("Formularz  cenowy")
kolumnę 3  również w przypadku,  gdy zamawiający  nie wskazał  konkretnego  produktu,  a jedynie  opisał jego
cechy.

Wykonawca w swoim formularzu cenowym część H  -poz:   3,  7,  8,11,12,13,14,15,17,18,19, 25, 27,29,  nie
spełnił wymogów zamawiającego.

111.  Wykonawcy wykluczeni:  Nie dotyczy
Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności.
Miejsce i termin  podpisania  umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:
1.     Strona internetowa zamawiającego:   www.dps-rudarozaniecka.pl
2.     a/a
3.     N/wadresaci:



1

Centrala Techniczno - Handlowa
"J 0 N T E X'

37-500 Jarosław
ul.  Kasztelańska  la

2
Firma  Handlowa "ŚWITALSKl"
Dorota Świtalska
ul.  Rynek  15

37-600 Lubaczów


