
Smyków, dn. 22.03.2012 r.

Protokół z wyboru naj korzystniejszej oferty na dostawę artykułów żywnościowych ze
Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim dla GOPS w Smykowie

w postępowaniu poniżej 14000 EURO

1. Opis przedmiotu zamówienia; przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów
żywnościowych (tj. mąka, cukier, mleko, sery, puszki, produkty w słoikach, makarony
itp.) ze Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim Aleja 3 Maja
73;27-400 Ostrowiec Św. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie:
Smyków 91;26-212 Smyków. Dostawca samodzielnie odbiera towar wiąże się to z tym iż
musi samodzielnie załadować towar. Artykuły są przygotowane na paletach na których
zostaje przewieziony na miejsce. Asortyment otrzymany zostaje przewieziony na miejsce
na umówioną godzinę. Dostawca czeka aż towar zostanie rozładowany w naszym
magazynie. W związku z powyższym dostawca musi posiadać:

d) samochód w którym w bezpieczny sposób przetransportuje jednorazowo od 4,5 t do
5,5 tony żywności.

e) Z uwagi na to iż dostawca samodzielnie w umówionym terminie odbiera towar i
przywozi na miejsce dobrze gdyby samochód dostawczy był wyposażony w windę
oraz paleciak do przewożenia palet.

f) Godziny dostaw do Ośrodka od 8.30 do 14.30.

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 08.03.2012 roku na kwotę: 1,80 zł - 2,60 zł na
podstawie informacji uzyskanych drogą telefoniczną od dostawców zajmujących się
dostawą artykułów żywnościowych.

3. W dniu 14.03.2012 roku zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z
zapytaniem ofertowym:

a) Usługi Transportowe Jan Tadeusz Woźniak
Grzymałków ul. Leśniówka 4, 26-080 Mniów

b) PHU MARKA Jerzy Kwaśniewski
ul. Ułańska 59, 25-219 Kielce

c) Usługi Transportowe Lech Socha
ul. Szkolna 15, 26-052 Nowiny

d) Usługi Transportowe Andrzej Łakomiec
Wiśniówka 55, 26-050 Zagnańsk

Zapytanie skierowano pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

4. W terminie przewidzianym na składanie ofert uzyskano następujące oferty na realizację
zamówienia (cena oraz istotne elementy ofert):

Oferta nr 1- Usługi Transportowe Jan Tadeusz Woźniak, Grzymałków ul. Leśniówka 4,
26-080 Mniów

Oferta nr 2 - Usługi Transportowe Andrzej Łakomiec, Wiśniówka 55, 26-050 Zagnańsk
Oferta nr 3 - PHU MARKA Jerzy Kwaśniewski, ul. Ułańska 59,25-219 Kielce
Oferta nr 4 - Transport Ciężarowy Lech Socha, ul. Szkolna 15/3, 26-052 Nowiny

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
PHU MARKA Jerzy Kwaśniewski ul. Ułańska 59, 25-219 Kielce



6. Uzasadnienie wyboru: Oferta PHU MARKA Jerzy Kwaśniewski otrzymała 100 punktów
i spełniała kryteria podane w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

7. Postępowanie prowadziła: Anna Stachera
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