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Jarosty, 22.t2.2OI7r.

DO ZAINTERESOWANYCH

Z AWIADOMIENIE O VVYB O RZE NAIKORZYSTNIEISZEI OFERTY

Działając na podstawle art. 92 ust, 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2077r. poz. 7579), zwanej dalej Ustawą, Zamawiający zawiadamia, że
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ust. 2-4 Ustawy dotyczącym zamówienia no
usługę społecznq o wartości poniżej 750 000 euro pod nozwq: ,,Usługa przygotowania, dostarczanid
i wydawania dwudaniowych posiłków dla uczniów SzkoĘ Podstawowej im. Margarethy Kamprad
w Jarostach jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr t zlożona przez Wykonawcę:

sToWARzYszENlE TWÓRczA lNloATYWA KUtTURAtNo - oŚWtAToWA W RĘKoRAJU
RĘKoRAJ 52, 97 -3to MoszczEN lcA

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 164 736,00

uzasadnienie wvboru naikorzvstnieiszei ofeńv:

Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia (S|WZ). W/w oferta spełnia wszystkie
wymagania Zamawiającego i uzyskała 100,00 punktów przyznanych zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale
XlX slWZ.

Poniżej Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) siedziby i adresy Wykonawców wraz z przyznaną
punktacją w kryteriach oceny ofert.

Termin reaIizacji zamówienia 1.01.2018r. do3t.12.2018r. w dni nauki szkolnej.

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w dniu 28.L2.2Ot7r.
10.00 w siedzibie zamawiaiącego, pokój nr 24. ] t ]
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7,20 60,00 35,00 5,00 100,00

o godz.


