
dot:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  zapytania  ofertowego  pn. „Dostawa
artykułów spożywczych dla 275 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu
legionowskiego  w  ramach  projektu  „Start  w  samodzielność”  realizowanego  przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie”. 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego,  Działania  9.1.  "Aktywizacja  społeczno-zawodowa osób wykluczonych i
przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu"  i  jest  współfinansowany  przez  Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
zgodnie z §5 ust.  24 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r.  informuje o wyniku postępowania.  W
postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:
HURT-DETAL ART.  SPOŻYWCZE  Anna  Siekierko,  ul.  Szpitalna  24,  18-200  Wysokie
Mazowieckie,
który zaoferował
- cenę ofertową brutto: 12512,50 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset dwanaście złotych  i
pięćdziesiąt groszy)
Streszczenie  oceny  i  porównania  złożonych  ofert,  zawierające  punktację  przyznaną
wykonawcom w przyjętym kryterium ceny.

Kryterium „cena” oceniane było na podstawie wzoru:
     

       C min.
                     Kc = ---------- x 100 pkt
                                C ocen.
gdzie:
Cmin.- cena oferty o najniższej cenie
Cocen.- cena oferty ocenianej

Cocen.- cena oferty ocenianej

Firma (nazwa) lub nazwisko Liczba  punktów  w  kryterium  
– cena

„SUPER MAX” Teresa Nowicka
ul. Marysieńki 2/117
05-120 Legionowo

12512,50 zł
  ............................... x 100 pkt =  89,76 pkt
13939,75 zł

Be Active, Biuro Turystyczne
Piotr Jaskółowski
ul. Wyborna 16a
03-681 Warszawa

12512,50 zł
  ............................... x 100 pkt =  90,94 pkt
13758,25 zł



Firma (nazwa) lub nazwisko Liczba  punktów  w  kryterium  
– cena

HURT-DETAL
ART. SPOŻYWCZE
Anna Siekierko
ul. Szpitalna 24
18-200 Wysokie Mazowieckie

12512,50 zł
  ............................... x 100 pkt =  100,00 pkt
12512,50 zł

Przedmiotową  decyzję  zamawiający  uzasadnia  tym,  iż  oferta  wybranego  wykonawcy
przedstawiała najniższą cenę, a w związku  z powyższym uzyskała maksymalną liczbę
punktów  w  wyniku  oceny  ofert  przeprowadzonej  przez  zamawiającego  na  podstawie
kryterium cena.
W związku z powyższym podpisanie umowy z wykonawcą wyznaczono na dzień 4 grudnia
2020r.  godz. 12:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.


