
                              Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie 
                                ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin 

                           NIP: 971 00 72 657  REGON: 004730304 
                                                   tel. (0-24) 236 13 60, fax (0-24) 236 13 64  

  
 

Gostynin, dnia 23.01.2012 r. 
 
MOPS- 3410/01/2012 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w  
post ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

 

Dostawy pieczywa do Jadłodajni Miejskiej Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Gostyninie   (nr sprawy: MOPS-3410/01/2012) 

 

prowadzone przez:  

Miejski O środek Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 2 2, 09-500 Gostynin  

 

Uzasadnienie: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:  

  

Zakładu Piekarniczego Z. Broda i s-ka Spółka jawna 

Strzałki 5, 09-500 Gostynin  

za cenę brutto: 0,89 zł za 1 bochenek chleba  

 

Zamawiający przy wyborze kierował się kryterium: –   cena 100%   

Wybrany Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego określone w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie  kryterium „cena”. 

Wybrany Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów.   

 

Podpisanie umowy nast ąpi dnia: 27.01.2012 r. o godz. 12:30 w siedzibie Za mawiaj ącego.  

  

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:  

1) nazwa i adres:  

Przedsi ębiorstwo Rolno-Spo żywcze „DUBIELAK”, ul. Płocka 8, 09-500 Gostynin 

za cenę brutto: 1,27 zł za 1 bochenek chleba  

2) nazwa i adres:  

Gminna Spółdzielnia ”SCH”, ul. Spółdzielcza 1, 09-5 50 Szczawin Ko ścielny 

za cenę brutto: 0,98 zł za 1 bochenek chleba  

3) nazwa i adres:  

Przedsi ębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „H.P.S.” Maj ewski Piotr, ul. Golonka 3,  

09-530 Gąbin 

za cenę brutto: 0,98 zł za 1 bochenek chleba  

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w 
prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone oferty nr 1 i 2 ze względu na braki wymaganych 
dokumentów określonych w dziale VI SIWZ. 


