Do wszystkich zainteresowanych
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
dot. postępowania nr ZOZ.ZP.382- 13/20 pn. dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Łęczycy

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843
tekst jedn.) - dalej zwanej Ustawą - Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy informuje, iż w wyniku przetargu
nieograniczonego pn. dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Łęczycy, podjęto następujące decyzje:

Zadanie 1

W tej części postępowanie zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).
Uzasadnienie
Zamawiający na finansowanie zamówienia zaplanował kwotę brutto 205 520,00-zł.
W tej części postępowaniu złożono dwie oferty
Oferta z najniższą ceną wynoszącą 216 221,25-zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty zaplanowanej na sfinansowania zamówienia do ceny złożonej
oferty, w związku z tym postanowiono unieważnić postępowanie przetargowe w części dot. Zadania 1.

Zadanie 2

W tej części postępowania złożono dwie oferty
Za najkorzystniejszą w tej części postępowania ofertę Zamawiający uznał ofertę następującego
Wykonawcy:
Wykonawca: Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Stanisław Katusza, Biała Góra 58, 99-220 Wartkowice
Cena oferty: 46 347,00-zł
Ofertę tę w myśl art. 2 pkt 5 Ustawy uznano za najkorzystniejszą, ponieważ przedstawia najkorzystniejszą
cenę będącą jedynym kryterium oceny w tym postępowaniu.
Zamawiający udzieli zamówienia w/w Wykonawcy w zakresie złożonej przez niego oferty.
Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 19.08.2020r.
W załączeniu przekazujemy wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania tych ofert, zawierającym punktację przyznaną oferentom w ramach przyjętego kryterium.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w Ustawie - dział VI „Środki ochrony prawnej”.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
Łęczyca, dnia 13.08.2020r.
Załącznik:
- Streszczenie oceny i porównania ofert

