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Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia
o wartości nie przekraczającej równowartości 30. 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców dla potrzeb kuchni szpitalnej Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2, zwanego dalej Zamawiającym,
zgodnie z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Dostarczane produkty muszą być świeże ( jędrne ), dobrej jakości, bez oznak zepsucia.
3. Określone ilości są szacunkowe, mogą ulegać zmianom w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
4. Dostawy sukcesywne, średnio 2 razy w tygodniu na koszt i ryzyko Wykonawcy, według składanych
zamówień telefonicznych (lub faksem) do magazynu żywnościowego w terminie 2 dni od dnia złożenia
zamówienia.
5. Ilość dostarczonych artykułów powinna być zgodna z ilością na fakturze i potwierdzona przez pracownika
magazynu żywnościowego.
6. Dostawa niezgodna z zamówieniem będzie zwrócona Wykonawcy z koniecznością wymiany na właściwą.
7. Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez okres 3 miesięcy od daty obowiązywania umowy

2. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert
W dniu 27.09.2017 Zamawiający przesłał ogłoszenie o zamówieniu do publikatora Biuletyn
Zamówień Publicznych oraz opublikował na swojej stronie internetowej SIWZ oraz komplet
załączników niezbędnych do złożenia oferty na dostawy owoców i warzyw. Postępowanie w
trybie przetargu nieograniczonego było dostępne dla wszystkich potencjalnych wykonawców.

3. Wartość szacunkowa zamówienia:
Szacunkowa wartość zamówienia (netto) wynosi 81 623,00 zł
tj. 19 550,89 euro, wg kursu 1 euro = 4,1749 zł
4. Porównanie złożonych ofert:
W terminie do dnia 27.09.2017 r. do godziny 09.00 do siedziby zamawiającego zostało
złożonych 2 oferty.
1. Hurtownia owoców i warzyw MANGO
23-210 Kraśnik, ul. Sikorskiego 22A, cena oferty: 90 588,42 zł
2. Firma AKROL Asendy Lucyna
Ul. Spacerowa 43 c, 27-300 Lipsko, cena oferty: 66 562,35 zł
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5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:
1. Firma AKROL Asendy Lucyna
Ul. Spacerowa 43 c, 27-300 Lipsko, cena oferty: 66 562,35 zł
Oferta najkorzystniejsza spośród ofert złożonych w powyższym postępowaniu,
wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału.

Zatwierdzam wybór wykonawcy

..................................................
podpis osoby sporządzającej protokół

.......................................................
data i podpis Kierownika Jednostki
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