
 

      

                       Nowa Wieś Ełcka, 08.09.2021r 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TP/DPSNWE/17/2021 

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Dom Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wieś Ełcka działając zgodnie z art. 253 

ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 ze 

zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa mięsa i 

wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, prowadzonym w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji jako  najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną 

przez Wykonawcę: 

ALBA S.J. Podlaskie Centrum Mięsne,  Żuraw i Gryko, ul. Bitwy Białostockiej 2D,        

15-103 Białystok, Filia 4 Ełk,  ul. Łukasiewicza 3,  19-300 Ełk  

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 

ustalono, iż oferta nr 1, złożona przez ww. Wykonawcę, odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie Pzp oraz w Specyfikacji warunków zamówienia, a w ślad za tym została 

oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SWZ kryteria wyboru.  

Zamawiający podaje poniżej informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w 

przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i 

łączną punktację. 

Numer 

oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Ocena w 

kryterium 

„Cena” (pkt) 

Łączna ilość punktów 

uzyskanychwe 

wszystkich kryteriach 

1 ALBA S.J. Podlaskie Centrum Mięsne,  Żuraw i Gryko,   

ul. Bitwy Białostockiej 2D, 15-103 Białystok, Filia 4 Ełk,  

ul. Łukasiewicza 3,  19-300 Ełk 

 100 pkt 100 pkt 

2 Sklep Mięsny „U Chudego” Sylwia Chudzińska, ul. 

Grodzieńska 12A,  19-300 Ełk  
  

  

Zamawiający podaje poniżej informacje o Wykonawcach, których ofery zostały odrzucone: 

Oferta nr 2 Sklep Mięsny „U Chudego” Sylwia Chudzińska, ul. Grodzieńska 12A,          

19-300 Ełk                                                                

 

Uzasadnienie prawne:  art. 226, ust.1, pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych.     
 

Uzasadnienie faktyczne: oferta Wykonawcy została złożona bez opatrzenia właściwym 

podpisem elektronicznym, niezgodnie z art.63 ustawy Pzp. 

                                                                                                                     

                                                                                                                                            Dyrektor 

                                                                                                                                  Andrzej Orzechowski 

                                                                                                                                  /podpis nieczytelny/                                                                                      

                                                                                   


