
oznaczenie sprawy: ZSTI.26.2.2018
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Pakiet nr 1 - Dostawa artykułów ogólnospożywczych

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
POLARIS
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz z ceną 66 957,00 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986
z póź. zm. zwanej dalej ustawą Pzp) Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 16.10.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty. Zamawiający przewidział
zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny ofert.
Wykonawca w dniu 18.10.2018 r., złożył oświadczenie o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz, U, z 2015 r. poz. 184,
z póż. zm.)
Zamawiający zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału
i nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Zamawiający pismem nr ZSTI.5594.2018 z dn. 18.10.2018r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią Załącznika nr 2
do SIWZ. W toku badania i oceny oferty Zamawiający dokonał poprawy oczywistej omyłki rachunkowej w tekście
oferty o czym poinformował Wykonawcę pismem nr ZSTI.5594.2018 w dniu 18.10.2018r. Wykonawca w dniu
19.10.2018r. uzupełnił oświadczenie oraz wyraził zgodę na poprawę oczywistych omyłek rachunkowych. W dniu
23.10.2018 r. (nr kor. ZSTI.5714.2018) Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w udziału w postępowaniu.
Wykonawca w dniu 25.10.2018 r pismem (nr kor. ZSTI.5775.2018) oświadczył , że dokumenty i załączniki do oferty
złożonej do postępowania przetargowego są aktualne. Tym samym potwierdził brak podstaw do wykluczenia
z przedmiotowego postępowania.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- cena - 60%,
- produkty ekologiczne - 40%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 60,00 pkt w kryterium "cena",
w kryterium "produkty ekologiczne" - 0,00 pkt , jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ustawą Pzp.
.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy  Liczba pkt
w kryterium cena

Liczba pkt
w kryterium

produkty ekologiczne

Łączna
punktacja

1.

Pakiet nr 1 - Dostawa artykułów ogólnospożywczych
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
POLARIS
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a,
62-800 Kalisz

60,00 0,00 60,00



2.

Przedsiębiorstwo Handlowe
OWOCE-WARZYWA
Krzysztof Zabłudowski
Pl. Piastów 6A,
44-100 Gliwice

49,43 0,00 49,43

Kierownik Działu

05-11-2018 r. Wiesława Trzop
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

05-11-2018 r. Janusz Magiera
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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