
ZAMAWIAJĄCY 
Urząd Miasta Czeladź- Przedszkole nr 5
ul.  Krótka 1
41-250 Czeladź
------------------------------------------------------

Czeladź, dnia 17.12.2018 r.

Nr postępowania: ZP/55/D/PP5/18

Do wszystkich uczestników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

---------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ

PONOWNEJ OCENY I WYTBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ POMNOWNEJ OCENIE I WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DOT. CZĘŚĆI  „B” 

Nazwa zamówienia : 

Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej :

Część B „MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE” 

Dokonanej w dniu  11.12.2018 r. 

Uzasadnienie: 

Zamawiający dopatrzył się że podjęte przez niego czynności są opatrzone wadą, w związku z czym podjął

decyzję  o powtórzeniu  dokonanych przez  siebie  czynności,  po  dokonaniu  których  ponownie  umieszcza

informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

  W arkuszu B1 wykonawcy FHU „BANASIK” SP.J. ,41-219 Sosnowiec, ul. Zaruskiego 3A- zauważono błędne

wyliczenie w kolumnie „wartość brutto „ we wszystkich pozycjach, co wpłynęło na bledną wartość  w

podsumowaniu  kolumny „wartość brutto” Zgodnie z powyższym Zamawiający unieważnił dokonaną w dniu

11.12.2018 r. czynność wyboru oferty  najkorzystniejszej w części „B”

Zamawiający  dokonał poprawy oczywistej omyłki rachunkowej o czym zawiadomił wykonawcę. 

Zamawiający   zawiadamia,  że  dokonał   powtórzenia  czynności  oceny  i  badania  ofert   oraz  ponownie

dokonał  wyboru najkorzystniejszej oferty.

     Zamawiający informuje iż w dniu 17.12.2018 r powtórzył czynności  badania  i oceny ofert i dokonał

wyboru oferty najkorzystniejszej. 

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. części „B” 
     

Na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z

późn.  zm.)  zwaną  dalej  „ustawą  pzp”   informuje  iż  w postępowaniu  o  udzielenie   w/w  zamówienia

w części „B”  „Mięso i przetwory mięsne” Zamawiający na podstawie propozycji komisji przetargowej,

dokonał  wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez  Wykonawcę : 



FHU „BANASIK” SP.J. 

,41-219 Sosnowiec,

 ul. Zaruskiego 3A

W oparciu  o kryteria wyboru oferty, oferta w/w Wykonawcy została najwyżej oceniona. 

Część B „Mięso i przetwory mięsne” 

 TABELA 
Dot.  Części B „ Mięso i przetwory mięsne” 

Nr 
oferty

Kryteria oceny ofert
(liczba punktów w każdym kryterium) Łączna ilość

punktówCena brutto A.

Liczba 
punktów w 
kryterium ceny

B.

Wysokość 
kary za 
rozwiązanie 
umowy przez 
zamawiające
go z winy 
wykonawcy

C.

Wysokość kary 
umownej za 
nieterminową 
realizację 
zamówienia

D.

Czas reakcji na 
zgłoszenie i wymianę 
wadliwego towaru/ 
dowóz brakującego 
(zamawianego 
wcześniej) nie 
dostarczonego towaru

E.

Czas reakcji na 
zamówienie (dot. 
szczególnych przypadków) 
składane przez 
Zamawiającego  w dniu w 
którym chce otrzymać 
zamówienie  (dot. 
asortymentu nie 
zamawianego zgodnie z 
terminami  wskazanymi w 
szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia)

Ofer
ta nr
1

44 666,00 53,85 10 10 10 10
93,85

Ofer
ta 
Nr 2

40 090,73 60,00 10 10 10 10
100,00

Ofer
ta 
Nr 3

44294,77 54,31 10 10 10 10
94,31


