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Częstochowa, dn. 12.11.2014 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Niniejszym informujemy, iż wyniki postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie
i dostawę paczek świątecznych Bożonarodzeniowych oraz Mikołajkowych z artykułami
spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie zostały rozstrzygnięte w dniu 12.11.2014 r.
W ustalonym terminie, tj. do dnia 04.11.2014 r. do godz. 11:00 wpłynęły łącznie trzy
oferty, spośród których jedna oferta (w zakresie zadania nr 1) została odrzucona.
Zestawienie poszczególnych ofert dla każdej z części zamówienia wraz z punktacją
przedstawiamy poniżej:
Zadanie nr 1 – Zakup paczek świątecznych Bożonarodzeniowych z artykułami
żywnościowymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie w ilości 400 sztuk
W ustalonym terminie, tj. do dnia 04.11.2014 r. do godz. 11:00 złożono trzy oferty, spośród
których jedna oferta została odrzucona:
Oferta nr 1
„Kra-Bin” Sp. z o.o.
ul. Długosza 99, 42-100 Kłobuck
Cena jednostkowa paczki: 227,93 zł brutto
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Uzasadnienie:
Zamawiający w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ, poz. nr 39) wymagał: kakao
rozpuszczalne o gramaturze min. 400 g/1 op., wartości odżywczej min. 370,00 kcal/100 g
oraz zawartości kakao min. 16,5 %. Zaoferowane przez Wykonawcę kakau firmy Celiko nie
spełnia wymogu Zamawiającego w zakresie zawartości kakao (zawartość kakao podana
przez producenta wynosi 12 %).
W tej sytuacji oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ.
Oferta nr 2:
„KAWON” Sp. Jawna
Wiesława i Krzysztof Kłósek
ul. Rolnicza 9a, Żelisławice, 42-470 Siewierz
Cena jednostkowa paczki: 255,94 zł brutto
Liczba punktów: 100 pkt (cena – 100 %)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa,
Tel.: 34 37 24 200, fax: 34 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290,
www.mops.czestochowa.um.gov.pl. mops@czestochowa.um.gov.pl

Oferta nr 3:
„Partner w biurze” Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 5, 41-803 Zabrze
Cena jednostkowa paczki: 337,56 zł brutto
Liczba punktów: 75,82 pkt (cena – 100 %)
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
KAWON Sp. Jawna
Wiesława i Krzysztof Kłósek
ul. Rolnicza 9a, Żelisławice
42-470 Siewierz
Zadanie nr 2 – Zakup paczek Mikołajkowych z artykułami żywnościowymi dla
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ilości 300
sztuk
W ustalonym terminie, tj. do dnia 04.11.2014 r. do godz. 11:00 złożono dwie oferty, zgodne
z przedmiotem zamówienia i niepodlegające odrzuceniu:
Oferta nr 1:
„KAWON” Sp. Jawna
Wiesława i Krzysztof Kłósek
ul. Rolnicza 9a, Żelisławice, 42-470 Siewierz
Cena jednostkowa paczki: 61,95 zł brutto
Liczba punktów: 100 pkt (cena – 100 %)
Oferta nr 2:
„Partner w biurze” Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 5, 41-803 Zabrze
Cena jednostkowa paczki: 93,16 zł brutto
Liczba punktów: 66,50 pkt (cena – 100 %)
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
KAWON Sp. Jawna
Wiesława i Krzysztof Kłósek
ul. Rolnicza 9a, Żelisławice
42-470 Siewierz
Dziękujemy za udział w postępowaniu. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 94
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej P.z.p, umowy w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego z Wykonawcą, którego oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze, mogą
zostać zawarte nie wcześniej niż dnia 18.11.2014 r.
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy P.z.p., przysługują środki ochrony prawnej,
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o których mowa w Dziale VI (art. 179-198) ww. ustawy. Odwołanie należy wnieść do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy P.z.p.
Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania Zamawiającemu, zgodnie
z art. 180 ust. 5 ustawy P.z.p.
Termin na wniesienie odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz na
przesłanie kopii odwołania do Zamawiającego upływa w dniu 17.11.2014 r.

