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ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 4/2022. Nazwa
zadania: Sprzedaż i dostawy mięsa oraz wędlin na potrzeby kuchni SP ZOZ Szpitala
Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze oraz obiektu w Kowarach od 1 lipca 2022 roku do
31.12.2022 roku.
1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą
ofertę złożoną przez wykonawcę:
PPHU "JOHN" Paweł John, 64-140 Włoszakowice, Grotniki, ul. Źródlana 5
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta
otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji
warunków zamówienia.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
--------------------------------------------------------------------------Lp.:
1.
Nazwa wykonawcy:
PPHU "JOHN" Paweł John
Adres wykonawcy:
64-140 Włoszakowice, Grotniki, ul. Źródlana 5
Cena oferty brutto:
210826,00
Liczba pkt. w kryterium cena: 100,0
Lp.:
2.
Nazwa wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Stanisław Wysocki
Adres wykonawcy:
58-303 Wałbrzych, ul. Niepodległości 42
Cena oferty brutto:
223061,00
Liczba pkt. w kryterium cena: Oferta nie oceniana

2. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp zamawiający informuje o
odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:
W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty
--------------------------------------------------------------------------Lp.:
1
Nazwa wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Stanisław Wysocki
Adres wykonawcy:
58-303 Wałbrzych, ul. Niepodległości 42
Nr zadania:
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia (powody): Oferta według raportu z przebiegu otwarcia ofert
wygenerowanego z systemu Urzędu Zamówień Publicznych e-Zamówienia zawiera
nieprawidlowo podpisane pliki. Ponadto formularz oferty nie został poprawnie przetworzony a
podpisy załączonych plików nie zostały poprawnie zweryfikowane.
Uzasadnienie prawne odrzucenia: Ofertę odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 punkt 6)
ustawy - Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie została sporządzona lub przekazana w
sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub
przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez
zamawiającego.

3. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
(Odwołanie, Skarga do Sądu).
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków
zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od
505 do 590.
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