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I. Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
wybór podmiotu na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu. 
 
 
Na podstawie art. 92, ust. 1, pkt. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 ( Dz. U. nr 19, poz. 177 z póz. zm. ) Zamawiający zawiadamia  o wyborze najkorzystniejszej oferty  w 
przedmiotowym postępowaniu. 
Za najkorzystniejszą ofertę uznano i wybrano ofertę złożona przez podmiot: 
Bar Samoobsługowy Smakosz  , Henryk Dziubak , Pl. Lotników 1 , 78- 300 Świdwin, NIP 6721030632. 
 
Uzasadnienie: 
Złożona oferta  spełnia wszystkie warunki udziału  postępowania . Została uznana  za 
najkorzystniejszą  w postępowaniu,  uzyskała  łącznie 85 pkt. Wyboru oferty dokonano na podstawie 
art. 91, ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zmówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z 
póz. zm.) 
Oferta otrzymała   łącznie 85 pkt.: 
w  kryterium: cena  - 70 pkt., 
w kryterium: odległość  - 15 pkt. 
 
 
W prowadzonym postępowaniu złożono  jedną  ofertę. 
 
II. Na podstawie art. 92, ust. 1, pkt. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
( Dz. U. nr 19, poz. 177 z póz. zm.), Zamawiający  zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu nie  
odrzucono żadnej oferty. 
 
III.  Na podstawie art. 92, ust. 1, pkt. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. nr 19, poz. 177 z póz. zm.), Zamawiający  zawiadamia, iż w prowadzonym 
postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
 
 



IV.  Na podstawie art. 92, ust. 1, pkt. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. nr 19, poz. 177 z póz. zm.), Zamawiający  zawiadamia, iż podpisanie umowy z 
wybranym Wykonawcą nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni  od dnia przesłania  niniejszego  
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  drogą faksową. 
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