
SPzOI.272.1.2016                Pyrzyce, dnia 12 sierpnia 2016 r. 
 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  
„Usługa dostarczania i podawania posiłków na miejscu w szkole dla uczniów uczęszczających do 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach.” 
    
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną [dalej: 
Ustawą] Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

PHU PRESTO Grzegorz Sołoducha , ul. Poznańska 2, 74-200 Pyrzyce.  
 
Uzasadnienie wyboru:  
Zgodnie z art. 91 ust.1 Ustawy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteria ofert: 
 
1) Cena – 125 punktów 
 
Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów - 125 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Ustawy  

W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ważną ofertę: 

Lp Nazwa wykonawcy  Adres wykonawcy Cena brutto  zł Uzyskane punkty 

1. PHU PRESTO Grzegorz Sołoducha 
 

ul. Poznańska 2 
74-200 Pyrzyce 

472 000,00 125 

 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Ustawy, Zamawiający informuje, że w prowadzonym 
postępowaniu nie został wykluczony wykonawca. 
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Ustawy, Zamawiający informuje, że w  prowadzonym 
postępowaniu nie zostały odrzucone oferty: 
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Ustawy, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z 
wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności, w terminie zgodnie z art. 
94 ust.2 pkt. 1, lit.a. ), ustawy. 

Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, 
Skarga do Sądu) wobec czynności: 
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
2) odrzucenia oferty wykonawcy 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz w Dziale VI Ustawy „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g, Dz. U. z 2015r., 
poz. 2164 z późn. zm. (tekst jednolity) 
         Dyrektor Szkoły 
         /-/ Alina Janił 

 



 


