Kikół, dnia 24 marca 2021 r.
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kikół
reprezentowana przez:
Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kikole
Plac Kościuszki 7a
87-620 Kikół
Znak sprawy: GOPS.271.1.2021

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w postępowaniu
o udzielenie zamówienia pn.: „Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych
dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kikole w roku 2021”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
informuje, że
1) w części nr 1 zamówienia - Dożywianie dzieci w szkołach wybrano ofertę złożoną przez: Firmę
Usługowo-Handlową „OL-MARO” Robert Langowski, ul. Warszawska 15, 87-630 Skępe za cenę
96 427,50 zł brutto;
2) w części nr 2 zamówienia - Dożywianie świadczeniobiorców GOPS w Kikole wybrano ofertę
złożoną przez: Firmę Usługowo-Handlową „OL-MARO” Robert Langowski, ul. Warszawska 15, 87630 Skępe za cenę 10 062,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru: wybrany w poszczególnych częściach zamówienia Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.
Oferta wybranego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu i uzyskała 100
punktów w zakresie kryteriów ocen ofert w poszczególnych częściach zamówienia.
Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
1) część nr 1 zamówienia – - Dożywianie dzieci w szkołach:
L.p.

1

Nazwa i adres
Wykonawcy
Firma Usługowo-Handlowa
„OL-MARO” Robert Langowski
ul. Warszawska 15
87-630 Skępe

Liczba punktów
w kryterium nr 1 –
cena (C)

Liczba punktów
w kryterium nr 2 –
termin płatności (T)

Waga kryterium 60%

Waga kryterium 40%

Łączna
liczba
punktów
(C+T)

60,00

40,00

100,00

2) część nr 2 zamówienia – Dożywianie świadczeniobiorców GOPS w Kikole:
L.p.

1

Nazwa i adres
Wykonawcy
Firma Usługowo-Handlowa
„OL-MARO” Robert Langowski
ul. Warszawska 15
87-630 Skępe

Liczba punktów
w kryterium nr 1 –
cena (C)

Liczba punktów
w kryterium nr 2 –
termin płatności (T)

Waga kryterium 60%

Waga kryterium 40%

Łączna
liczba
punktów
(C+T)

60,00

40,00

100,00

Kierownik GOPS w Kikole
Joanna Małecka

