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Zawiadomienie o wyborze nai korzystniei szei oferty

Na podstawie art, 92 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia ż9 sĘcznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz, U . z
ż019 r. poz. 1843) rwanej dalej Pzp; w imięniu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o,o. informuj ę, że w
postępowaniu o udzięlenię zamówienia na usługę gastronomiczną obejmującąprzygotowanie i dostawę posiłków dla
pacjentów szpitalnych wybrana zostŃa ofefta:

Konsorcjum firm:
Lider -PPHU PAWMIX PawełNowak
ul, Zemiki 6,62-ż00 Gniezno
Partner - TONATO Beata Walczak
ul. Litewska 314,80-719 Gdańsk

cena wybranej oferty 593 988,00 zl. netto,641 687,04 zł brutto
ilość wylnvalifikowanych kucharry wyznaczonych do realizacji zamówienia - 3 kucharry
prrygotowanie potraw tradycyjnych - świątecznych/szczególnych - tak

Uzasadnienie wyboru ofert:
Ofefta zostaławybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów (oceny ofert) określonych w SIWZ . Nie
podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. 89 ust. 1 ustawy z dniaż9 sĘcznia2004 r. -
Prawo zamowień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Na podstawie aft.9ż ust. 1 pkt. 4) ustawy z dniaż9 sĘcznia2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019
r. poz. i843) informuje, ze podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą mozliwe będzie po dopełnieniu
wszelkich formalności,

streszczenie oce nanla ofęrl

W postępowaniu nie wykluczono wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty,
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Liczba pkt. w kryterium
ilośó wykwalifikowanych
kucharzy wyznaczonych
do realizacji zamówienia

Ltczba pkt. w kryterium
przygotowanie potraw

tradycyjnych -

świątecznych/

Konsorcjum firm:
Lider -PPHU PAWMIX
Paweł Nowak
ul. Zerniki 6,62-200 Gnięzno
Pattner - TONATO Beata
Walczak
ul. Litewska 3 l 4, 80-7 19
Gdańsk
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