
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chęcinach
Pl 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny

Znak sprawy: ZP – 271.1.2011/1                                                                Chęciny, 2011-08-26

Magdalenka M” Catering Mariola Królik
25-344 Kielce, ul. Zagórska 195

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  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759,  z  późn.  zm.)  w  trybie  przetarg 
nieograniczony na:

„ Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i wydawania gorących posiłków w 
szkołach na terenie Gminy Chęciny w roku szkolnym 2011- 2012”

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Restauracja „Pod Zamkiem”
Brzozowska Agnieszka
Stępniewski Grzegorz
26-060 Chęciny, ul. Armii Krajowej
na:  Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i  wydawania gorących posiłków w 
szkołach na terenie Gminy Chęciny w roku szkolnym 2011- 2012 za cenę jednostkową 7,83 zł 
brutto

Uzasadnienie wyboru:

Oferta otrzymała największą ilość punktów w kryterium oceny tj. zawierała najniższą cenę 
wykonania przedmiotu zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr 
tematu

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

Cena (koszt) Razem

1 Restauracja „Pod Zamkiem”
Brzozowska Agnieszka
Stępniewski Grzegorz

26-060 Chęciny, ul. Armii Krajowej

69,47 69,47
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(2)

1
„Magdalenka M” Catering Mariola Królik

25-344 Kielce, ul. Zagórska 195
(1)

100,00 100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.: Nr oferty, nazwa i adres 
wykonawcy: Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0
 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.: Nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

„Magdalenka M” Catering 
Mariola Królik

25-344 Kielce, ul. Zagórska 195

(1)

Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 
tj. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w 
postaci  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  na  potwierdzenie 
których  powinien  załączyć  informacji  banku  lub  spółdzielczej 
kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  w  których  wykonawca 
posiada  rachunek  potwierdzającej  wysokość  posiadanych 
środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  wykonawcy 
wystawionej  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem 
terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowania o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Ponadto  wykonawca  nie  złożył  aktualnego  zaświadczenia 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

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.

                                                                     
Zamawiający



Gmina Chęciny
Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny

Pismo: ZP-IX.271.11.2011.PN/5  Chęciny dnia: 2011-06-07

"CEZET" - Przedsi ębiorstwo 
Robót Drogowo - 
Mostowych

17-go Stycznia 32

27-200 Starachowice

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  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759,  z  późn.  zm.)  w  trybie  przetarg 
nieograniczony na:

Remont drogi Tokarnia w stronę Wolicy

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

"CEZET" - Przedsi ębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych
ul. 17-go Stycznia 32
27-200 Starachowice
na: Remont drogi Tokarnia w stronę Wolicy za cenę 66 849.39 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Oferta otrzymała największą ilość punktów w kryterium oceny tj. zawierała najniższą cenę 
wykonania przedmiotu zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr 
tematu

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

Cena (koszt) Razem

1 "CEZET" - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych
ul. 17-go Stycznia 32 
27-200 Starachowice

  100,00   100,00
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(2)

1

Zakład Budowlano - Drogowy "DUKT" Artur Piwowar
Wola Murowana  ul. Zakładowa 17 

26-052 Nowiny
(1)

  94,66   94,66

1

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych PROF-BUD s. c.
ul. Górnicza 41 
25-651 Kielce

(3)

  87,91   87,91

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.: Nr oferty, nazwa i adres 
wykonawcy: Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0
 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.: Nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0
   

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.

                                                                     
Zamawiający



Gmina Chęciny
Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny

Pismo: ZP-IX.271.11.2011.PN/5  Chęciny dnia: 2011-06-07

Przedsi ębiorstwo Robót 
Budowlanych PROF-BUD s. 
c.

ul. Górnicza 41

25-651 Kielce

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  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759,  z  późn.  zm.)  w  trybie  przetarg 
nieograniczony na:

Remont drogi Tokarnia w stronę Wolicy

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

"CEZET" - Przedsi ębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych
ul. 17-go Stycznia 32
27-200 Starachowice
na: Remont drogi Tokarnia w stronę Wolicy za cenę 66 849.39 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Oferta otrzymała największą ilość punktów w kryterium oceny tj. zawierała najniższą cenę 
wykonania przedmiotu zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr 
tematu

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

Cena (koszt) Razem

1 "CEZET" - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych
ul. 17-go Stycznia 32 
27-200 Starachowice

  100,00   100,00
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(2)

1

Zakład Budowlano - Drogowy "DUKT" Artur Piwowar
Wola Murowana  ul. Zakładowa 17 

26-052 Nowiny
(1)

  94,66   94,66

1

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych PROF-BUD s. c.
ul. Górnicza 41 
25-651 Kielce

(3)

  87,91   87,91

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.: Nr oferty, nazwa i adres 
wykonawcy: Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0
 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.: Nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0
   

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.

                                                                     
Zamawiający


