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Znak sprawy: DPS.DTG - A33 -01 l2I
Ogłoszenie w BZP - nr 202I |BZP 00UI44I l01

1) Wartość usługi - 5,37 zŁbrrlto
Cena ofertowa brutto -2 468 020,50 zł

2) Doświadczenie kucharza - powyzej 5 lat
3) Termin płatności - 30 dni

Puck, dnia 1 2.08.202It.

ZAWIADOMIENIE O PONOWI\IW{ \il\aBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowanie o udzięlenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne
szczegóIne usługi prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt I
wzwiązkuzaft.359pkt2 ustawy zdnia 11 września20I9r. -Prawo zamówięń
publicznych (tj Dz. U. z20I9r, poz.2019 z poźn. zm.) pn.: Prowadzenie kuchni
i świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiajqcego kompleksowych usług
ałiqzanych z całodziennq obsługq, polegajqcq na przygotowlłvaniu posiłków
w pomieszczeniach wydzierzawionych przez Zamawiajqcego i dystrybucji posiłków
do stołówki Domu Pomocy Społecznej w Pucku.

Zamawiąący: Dom Pomocy Społecznej w Pucku informuje, iż:

1, Dzińając na podstawie wydanego w dniu i1 czerwca 20żlr. wyroku Krajowej Izby
Odwoławczej (sygn. akt: KIO 96812I) uwzględniającego odwołanie, uniewaznił czynność
wyboru oferty najkorzystniejszej dokonaną w dniu 22 marca 202Ir,, tj. oferty nr 2
złożonej przez Impel Catering Sp. z o. o,, ul. Ślęzna 118, 53-i 11 Wrocław.

Jednocześnie działając na podstawie arl. 17 ust 2 w zwiry,ku z art. 7 pkt 32 i art. 457
ustawy z dnia 11 września}}I9r. * Prawo zamówieńpublicznych (tj. Dz. U. z20l9r. poz.
2019 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą Pzp" Zamawiąący dokonał powtórnego badania
i oceny ofert w przedmiotowym postepowaniu. W wyniku dokonania tej czynności
Zamawiający na podstawie arl.253 ust, 1 ustawy Pzp, informĄe, że w świetle art.239 ust
1 ustawy Pzp w postępowaniu została wybrana jako najkorzystniejsza oferta w 2 złożona
prZeZ:

Impel Catering Sp. z o. o., ul. ŚlęZna 118,53-111 Wrocław.

Oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz Specyfikacji
WaruŃów Zamówięnia t otrzymńa ilość punktów wynikającą z sumowania puŃtów
za p o szczęgólne kryteria :

2.

: 60,00 pkt.
20,00 pkt.
20,00 pkt.

Razem: 100 pkt.
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3. Jednocześnie Zamawiający informuje, iZ w niniejszyrn postępowaniu złożono następujące
oferty niepodlegaj ące odrzuceniu (wraz z punktacją):

4,

Oferta nr 3
Food Investment S.A.
ul. Spokojna4 8I-549 Gdynia
Wartość usługi - 6,34 złbrutto
Cena ofertowa brutto -2 584 857,00 zł
Doświadczenie kucharza - powyżej 5 lat
Termin płatności - 30 dni

Oferta nr 4
Meridian's Sp. z o.o.
ul. Naramowicka92 6I-619 Poznań
Wartość usługi - 6,83 złbrutto
Cena ofertowa brutto -2 643 877,50 zł
Doświadczenie kucharz a - powyżej 5 lat
Termin płatności - 30 dni

Zamawiający informuje, iz umowę
w terminie nie krótszym niZ 5

naj korzystniej szej o ferty.

57,29 pkt.
20,00 pkt.
20,00 pkt.

Razem: 97r29 pkt,

56,01 pkt.
20,00 pkt.
20,00 pkt.

Razem: 96,01 pkt.

w sprawie zamówienia publicznego zarierza zawrzeć
dni od dnia przesłania zauliadomienia o wyborze
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rngr Lucyna Derc

(po dpi s Ki er ow ni ka Zam aw i aj qc e go
lub osoby przez niego upoważnionej)
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