
                                                                      Darłowo, 23 kwietnia 2010 roku 

 

OPS.II.341/2/10 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o raz 

o wykluczeniu z post ępowania 

        Na podstawie  art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tj. Dz.U.z 2007 r  Nr 
223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Darłowie , jako Zamawiający  ,prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w formie przetargu nieograniczonego na „ przygotowanie, wydawanie i 
umo żliwienie spo życia gor ącego posiłku w formie obiadów podopiecznym 
Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Darłowie w stołówce na te renie 
Darłowa w terminie od 1 maja do 31 grudnia 2010 rok u.”    

Zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez    : 

                  Polski Komitet Pomocy Społecznej 

            Zarząd Okręgowy 75-540 Koszalin ul. Matejki 3    

            stołówka w Darłowie przy ul. Wieniawski ego 13         

uzasadnienie: 

Oferta złożona przez PKPS , Zarząd Okręgowy w Koszalinie spełniła wymogi 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co do treści, a wykonawca 
spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Zaproponowana cena wynosi 
4,00 zł netto i brutto za 1 obiad. Oferta PKPS była jedyną ofertą spełniającą warunki 
udziału w postępowaniu. 

    Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. 

 

Ponadto na podstawie art. 24 ust. 2 punkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r Prawo 
zamówień publicznych firma „EWMAR”  Wasilewska i Szemborski 75-811 Koszalin 
ul. Połczyńska 71 A  została wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została 
wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego 
zawiadomienia. 

 



                                                                      Darłowo, 23 grudnia 2010 roku 

 

OPS.II.341/ 7 /10 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

        Na podstawie  art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tj. Dz.U.z 2007 r  Nr 
223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Darłowie , jako Zamawiający  ,prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w formie przetargu nieograniczonego na „ przygotowanie, wydawanie i 
umo żliwienie spo życia gor ącego posiłku w formie obiadów podopiecznym 
Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Darłowie w stołówce na te renie 
Darłowa w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011  roku w ilo ści 
nieprzekraczaj ącej 90.000 posiłków w czasie obowi ązywania umowy.”    

Zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez    : 

                  Polski Komitet Pomocy Społecznej 

            Zarząd Okręgowy 75-540 Koszalin ul. Matejki 3    

            stołówka w Darłowie przy ul. Wieniawski ego 13         

uzasadnienie: 

Oferta złożona przez PKPS , Zarząd Okręgowy w Koszalinie spełniła wymogi 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co do treści, a wykonawca 
spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Zaproponowana cena wynosi 
4,00 zł netto i brutto za 1 obiad. Oferta PKPS była jedyną  złożoną ofertą i 
spełniającą warunki udziału w postępowaniu. 

    Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. 

 

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 punkt 1 lit. „a” ustawy Prawo 
zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył 
ofertę, w terminie do dnia 29 grudnia 2010 r. 

 

                                                                          Kierownik MOPS w Darłowie 

                                                                               Waldemar Wieczorek 


