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Wirów ,dnia 18.12.2019 r. 
Dom Pomocy Społecznej w Wirowie 
Al. Jana Pawła II 2 
08-304 Jabłonna Lacka 
Nr sprawy DPS.252.3.2019 

                                                                                            Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych      

(t.j D.U. z 2019 roku, poz.1843 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Prawo zamówień 

publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Dostawa mięs i wędlin 

dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie,  Al. Jana Pawła II 2, 08-304 Jabłonna Lacka w okresie 

od daty podpisania umowy do 31.12.2020 r” 

1. Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Informuje, 

że    w postępowaniu wpłynęła 1 oferta  

a) zawiadamia, że na podstawie art. 91. ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty 
 
 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:  
 
Zakład Aranżacyjno-Wykonawczy VERIFIS Wyrozęby-Podawce 2A , 08-307 Repki  100 pkt 
Uzasadnienie wyboru ofert najkorzystniejszych: 
 

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych; 

2) Oferta Wykonawcy jest zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia; 

3) Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

4) Oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny; 
5) Wpłynęła jedna oferta.  
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Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 

ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 roku, poz.1843  z poźn. zmianami) . 

 
 

     Sporządził: 

     Leszek Krakowski 

 

 
  

Kierownik zamawiającego 
 

 


