
MlEJSKI oŚRoDEK PoMoCY SpoŁECZNEJ
w GnANSKU

PS.WKA. r.343-31 ( 1 0y08
GonŃsx. DN|A . } tlsropłoR 2008 n.

www.mops.gda.pl

Złwlłoolrll| E N l E o WYBoRZE NAJ KoRzYsTN| EJszEJ oF ERTY

Na podstawie ań.92 ust. 1 pkt 1 ustawy zdnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowień
publicznych (tekst jedno|ity Dz. U. z 2007 r' Nr 223, poz. 1655 z pÓŻn' zm') zamawiający -
Miejski oŚrodek Pomocy Społecznej W Gdańsku uprzejmie zawiadamia, Że
w postępowaniu prowadzonym W trybie przetargu nieograniczonego o wańoŚci mniejszej
niz kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust' 8 ustawy na dostawę
.1000 szt' paczek żywnoŚciowo-Świątecznych, została wybrana oferta nr 4 zlloż:ona przez
firmę WITEX-HANDEL Sp. z o.o', u|. Hutnicza 40, 81-038 Gdynia. Cena ofeńy wynosi
95065,10 zt brutto, w tym podatek VAT w wysokoŚci 3o/o, 7o/o i 22o/o w kwocie 10025,10 zł,

Uzasadnienie wvboru: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
oferta jest waŻna i nie pod|ega odrzuceniu, a Wykonawca spośrod waznych
i nieodrzuconych ofert zaoferował najkorzystniejszą cenę wykonania przedmiotu
zamÓwienia'
Nazwv (firmv). siedzibv i adresv Wvkonawców. którzv złozvli ofeńv:
ofeńa nr 1: Huńownia Artykułow Spozywczych ,,AGAWA" Przemysław Sosnowski,

u|. Chmie|eńska 61, 83-300 Kartuzy;
ofeńa nr 2: AMBER Sp. z o.o., u|. Emi|ii P|ater 53, 00-113 Warszawa, oddział

w olsztynie, u|' Sprzętowa 3,10-467 o|sztyn;
ofeńa nr 3: SEREK Sp. z o.o', u|' Panny Wodnej 22, 04.862 Warszawa;
Oferta nr 4: WITEX-HANDEL Sp. z o.o., ul. Hutnicza 40, 81-038 Gdynia.

Na podstawie ań. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy zawiadamiamy, Że W niniejszym
postępowaniu została odrzucona oferta nr 1.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: na podstawie art. 89 ust. '1 pkt 6 ustawy. Oferta
zawiera błędy w ob|iczeniu ceny.
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Wykonawca nie podał w formu|arzu cenowym
stawki podatku VAT d|a pozycji nr 9, a takie nie ob|iczył kwoty VAT z danej pozyi1i' W tej

sytuacji oferta zvliera błędy w ob|iczeniu ceny i nie są to oczywiste omytki rachunkowe,
które mozna poprawić na podstawie ań. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy. Zamawia1ący zobowiązany
był odrzuciÓ ofeńę. 
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Liczba punktów

w kryterium:
Cena - 100%

Łączna punktacja Ko|ejność ofeń wg
kryterium ceny

1. odrzucona
2. 93.51 93,51 lIw koleiności
3. 87,21 87,2',1 llIw koleiności
4. 100.00 100.00 !w koleiności
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