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AO.271.3.2020

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: Dożywianie
mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia w 2021r.” znak sprawy: AO.271.3.2020

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że wpostępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.138 o ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych w zakresie usług społecznychi innych szczegól ych usług oraz na

podstawie Rozdziału VI Regulaminu udzielania zamówień publicznych wprowadzonego

Zarządzeniemnr 135/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18.11.2019r. wybrano do

realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

RAFFALKORafa Fałkowski, Ciechocin 49, 87-408 Ciechocin

Uzasadnienie wyboru: W prowadzonym postępowaniu Wykonawca spełnił wszystkie

warunki udziału w postępowaniu i użyskał w wyniku ocenynajwyższą liczbę punktów.



Zestawienie złożonej oferty wraz z punktacją:

Oferta Nr 1 RAFFALKO Rafał Fałkowski
Ciechocin 49

Data wpływu: sochocin

18.12.2020 r. 87-408 Ciechocin

godz. 07.45 O .Cena|Wartość|Wartość||Cena Cena||punktacja
Rodżaj posilku jednostkowa|podatku|podatku|jednostkowa|jednostkow

posilku netło|VAT VAT posiłku||a posilku
wzł w%|wal|brutowzł|bruto

wyrażona w |

| - - L
zł, słownie

przygoposiłków jednodaniowych, ze 926 8 0.74 10,00||dziesięczł
wskazaniemma pierwsze danie

” 00:100 gr
(zupa z wkładką+pieczywo),od I do 7 dal w tygodniu, :
przygotowanie ciepłych
posików jellnodaniow 111 $ 0,89 12,00||dwanaście zł
wskazuniemina drugie danie 00:10 gr
(drugie danie). od I do 7 dniw
tygodniu, |przygotowalkie ciepłych
pośilków jednodaniowych, ze 100 pkt
wskazaniemna pierwsze da

. dziesięć zł

(zupa z wkładką pieczywo), 9,26 8 0,74 10,00 00:100 gr
od 1 do 7 dni w tygodniu,oraz
opakowanie jednorazow |

dostarczenie ich do m |

zamieszkania klienta,
przygotowali cie |

posiłków jednoda
wskazaniemna drugie dnie dwanaście zł
(drugie danie ), od 1 do 7 dnie

| 1 8 0,89 12,00 00100gr
tygodniu, oraz opakowanie
jednorazowe i dostarczenie ich
do miejsca zamieszkania
"klienta, | o

Sporządziła: Referent Magdalena Bąks
Dyrekertykkogo Ośreta

Pasty Społeczna Cora dor
mgr Beata Mołek Chlebowska


