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Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE
O PONOWI\IIM WYBORZE NAJKORZYSTMEJSZEJ OFERTY
I WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
Działając na podstawię art. 522 ust, 3 ustawy z dńa 11 wrzęśnia 20I9r. - Prawo zanóvnęń
publicmych (tj, Dz. U. z 202lt. poz. 7129 ze zrn,), dalej,oustawa Pzp" Dom Pomocy Społeczrrej
w Pucku z siedzibą 84-100 Puck, ul. Majkowskiego 3, jako Zarnawiający informuje, że zgodńe
z Postanowięniem Krajowej Izby Odwoławczej z dńa 22 wrześńa ż02I r. (Sygn. akt KIO
245612I) dokonał uniewżnieńa crynnościwyboru oferty najkorzystniejszej wykonawcy: Impel
Catering Sp, z o. o., ul. Slęzna 118, 53-111 Wrocław oraz dokonał powtórnego wyboru ofęrty
najkorzystrriej szej w posĘowaniu.
Wypełniając obowipek informacyjny wynikający z art. 253 ust, 1 ustawy Pzp Zarnawtający
informuje, że w świetleart, ż39 ust. 1 ustawy Pzp w przedmiotow;rm postepowaniu o udzięlęnie
zamówięnia publicmego prowadzonego na podstawie ałt. 275 pkt 1 w z.wilązk1l z art. 359 pIł 2
ustawy Pzp t:a: Prowadzenie kuchni i świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiajqcego
komplelesowych usług zwiqzanych z całodziennq obsługq, polegajqcq na przygotowywaniu posiłków
w pomieszczeniach wydzierzawionych przez Zamawiajqcego i dystrybucji posiłknw do stołówki
Domu Pomocy Społecznej w Pucku

1,

Wybrano jako najkorzystniejszą Ofertę nr 3, tj.:
Fudęko S.A, (dawniej: Food Investment S.A.)
ul. Spokojna 4 8I-549 Gdynia
Wartośćusługi - 6,34 złbrutto
Cena ofertowa brutto -2 584 857,00 zł
Doświadczenie kucharza - povryżej 5 lat
Termin płatności- 30 dni

60,00 pkt.
20,00 pkt,
20,00 pkt.
Razem: 100 pkt.
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Uzasadnienie w}rboru:
Oferta w/w Wykonawcy została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w SWZ. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, spełniała waruŃi udziału
w postępowaniu oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, doświadczenta kucharza
i terminu płatności- oferta uzyskała w puŃtacji Łącznej najvłyższąilośćpuŃtów
(100 puŃtów),

2.

Jednocześnie Zamawiający informttje,iż w niniejszym postępowaniuzłożono następujące
oferty:
Oferta nr 4

Meridian's Sp. z o.o.
ul. Naramowicka 9ż 6I-619 Poznai
Wartośćusługi - 6,83 złbrutto
Cena ofeńowa brutto -2 643 877,50 zł
Doświadczenie kucharza - powyżej 5 lat
Termin płatności- 30 dni

3. Ponadto Zamawiający

58,66 pkt.
20,00 pkt.
20,00 pkt.
Razem: 98,66 pkt.

zostŃy odrzucone oferty

zawtadantia,

Wykonawców:

następujących

Ofertanr 2
Impel Catering Sp. z o. o.
ul. Slęzna 118 53-111 Wrocław
Wartość usługi -5,37 zŁbrutto
Cena ofeńowa brutto -2 468 020,50 zł
Doświadczenie kucharza * pov,ryżej 5 lat
Termin płatności- 30 dni

4.

Zamawiający informuje, iz umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, Ę. 18 pńdziernika 20żIr.
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