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Wszyscy uczestnicy postępowania 
2/USP/2019 
 

P O W I A D O M I E N I E 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Szanowni Państwo, 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm) zgodnie z art. 138o) w zw. z art. 

138n pkt. 1: 

usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w 
Suwałkach 

 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

    Konsorcjum 
    Catermed S.A.  
   ul. Traktorowa 126, lok.201,  
   91-204 Łódź 
   JOL-MARK Sp. z o.o.  
   ul. Portowa 16G,  
   44 - 100Gliwice 
   Rebus Sp. z o.o.  
   ul. Lipowa 36D,  

05-123 Dąbrowa Chotomowska 

na: 

część 1 za cenę 428 583,00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w  ogłoszeniu oraz  nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega  odrzuceniu na podstawie art. 89 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (cena 60%, wartość zrealizowanych usług, odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia 20%; 
System Zewnętrznej Oceny Jakości ISO 22000:2005 w zakresie produkcji i obrocie żywności 20% ) 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą 
okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
 
  Z poważaniem 
 
   Irena Mickiewicz 
 DYREKTOR 
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 w Suwałkach 

 


