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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (t. j. Dz. U. z 

2022 r., poz. 1710) zawiadamiam, że Zamawiający w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji, pod nazwą „Dostawa gorących posiłków do szkół w miejscowościach Trzcianka, Turzyn, Nowa 

Wieś, Knurowiec, Nowe Budy gminy Brańszczyk w roku szkolnym 2022/2023.”, wybrał jako 

najkorzystniejszą ofertę Nr 1 przedstawioną przez: 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie,  

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości: 155 070,00 zł (brutto). 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Oferta Wykonawcy – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie  

– została wybrana zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu 

określone przez Zamawiającego w SWZ i nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 

postępowania. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w rozdziale XIV SWZ.  

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena 

– 60 %, miejsce przygotowania posiłków - 40 %) oraz łączną punktację: 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres siedziby Wykonawcy Liczba pkt 

przy kryterium 

cena 60 % 

Liczba pkt 
przy kryterium 

miejsce 
przygotowania 

posiłków 
 40 % 

RAZEM 
pkt 

 
1 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w 

Warszawie Centrum Kształcenia w 

Wyszkowie  

07-200 Wyszków 

Ul. Komisji Edukacji Narodowej 2 

60 40 100 

2 

Gościniec „Pod Jesionem” 

Danuta Szatkowska  

Ul. Łączna 5 

07-200 Wyszków 

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 

ustawy Pzp 

 
Oferty odrzucone: 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty 
 

Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, odrzucił ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę -
Gościniec „Pod Jesionem” Danuta Szatkowska, ponieważ oferta złożona została niezgodnie z przepisami art. 63 
ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z zapisami przywołanego artykułu Wykonawca winien złożyć ofertę i oświadczenie, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. Wykonawca złożył swoją ofertę w postaci skanu dokumentu 
wypełnionego i podpisanego własnoręcznie. Dokument nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W związku z powyższym oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu. 
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