
 

ZESTAWIENIE I OCENA OFERT 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę mleka i 

produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze”. 

nr sprawy DPS.172.2.2021.ZP 

 

1.  W celu udzielenia zamówienia na „Dostawę mleka i produktów mleczarskich dla Domu 

Pomocy Społecznej w Kobylej Górze” przeprowadzono postępowanie zgodnie z rozdziałem IV 

regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na 

potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze (Zarządzenie Nr DPS.050.8.2020.D 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze z dnia 31 grudnia  2020 r.)  których 

wartość  nie przekracza kwoty wyrażonej  w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 2019  z. 

późn.  zm./ 

2.  W dniu 08.06.2021r. zaproszono wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu 

poprzez 

         Zapytania ofertowe skierowane do 5 wykonawców, ogłoszenie na stronie internetowej 

 http://bip.powiatostrzeszowski.pl oraz https://dpskobylagora.pl/zamowienia-publiczne/    
3. W terminie składania ofert, tj. do dnia 16.06.2021r. do godziny 9.00 wpłynęły następujące oferty: 

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena oferty brutto (zł)/ 
otrzymane punkty 

 

Uwagi 

1. ZIELONA Ł. Zielezińska 

 

 

ul. Grabowska 24,  
63-500 Ostrzeszów  
 

16 737,01/  
100,00 pkt 

 

2. Hurtownia Spożywczo –  
Nabiałowo – Przemysłowa  
„ADAMS” 
        

 

ul. Gen. Sikorskiego 42,  
63-500 Ostrzeszów 

 

17 279,44/ 
96,86  pkt 

 

 

 

 

4.  Oferta Wykonawcy nie dotyczy nie została rozpatrzona z uwagi na fakt, iż nie spełnia wymagań zawartych  

w zapytaniu ofertowym (wskazać powody). 

5. Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w  

    zapytaniu ofertowym, tj. ofertę nr 1/2021, nazwa wykonawcy: „ZIELONA” Łucja Zielezińska 

    ul. Grabowska  24,  63-500 Ostrzeszów.    

6. Cena brutto oferty 16 737,01 zł słownie: szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem  złotych  

01/100. 

7. Postępowanie unieważniono nie dotyczy (wskazać powody). 

 

 

Data: 17.06.2021r. 

Skład zespołu: 

przewodniczący:   Tadeusz Lewek   

z-ca przewodniczącego:  Ewa Kosmala                

członek:                                  Aneta Mazuch 

Członek:                     Kinga Januszkiewicz  

    

           ZATWIERDZIŁ: 

                                                                                                               Dyrektor Domu Pomocy                             

        Społecznej w Kobylej Górze 

                 mgr Małgorzata Dłubak 

 

 

 

 

 

 

http://bip.powiatostrzeszowski.pl/
https://dpskobylagora.pl/zamowienia-publiczne/


DOM  POMOCY SPOŁECZNEJ 

W KOBYLEJ GÓRZE 
 

 
ul. T. Sikorskiego  1        tel./ 62/  731 62 18 

63-507 Kobyla Góra                    

NIP 6221649357                                    e-mail:zamowienia@dpskobylagora.pl   

DPS.172.2.2021.ZP       Kobyla Góra 17 czerwca 2021r. 

 
  

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DPS.172.2.2021.ZP na „Dostawę 

mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze”. 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

działając zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze NR 

DPS.050.8.2020.D z dnia 31 grudnia  2020 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień 

publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kobylej 

Górze, których wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w art.2 ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm./ 

informuję o wyniku postępowania. 

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy: 

 

Nr 1/2021 

ZIELONA Ł. Zielezińska 

         ul. Grabowska 24,  

         63-500 Ostrzeszów  
 

 CENA OFERTY BRUTTO:  16 737,01 PLN  

 Słownie: szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem  złotych  01/100. 

 Łączna liczba punktów w kryterium najniższa cena brutto 100 pkt. 

 

Wybrana oferta jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega 

odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert (najniższa 

cena brutto). 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach 

prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze. 

  

 

 

 

         ZATWIERDZIŁ: 

                    Dyrektor Domu Pomocy                     

     Społecznej w Kobylej Górze  

                    mgr Małgorzata Dłubak 

 

 

 
Ogłoszenie zamieszczono: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrzeszowskiego na stronie internetowej  

http://bip.powiatostrzeszowski.pl/ w   dniu 17.06.2021 r.  

- na stronie internetowej DPS Kobyla Góra https://dpskobylagora.pl/zamowienia-publiczne/,   

w dniu 17.06.2021r 

http://bip.powiatostrzeszowski.pl/
https://dpskobylagora.pl/zamowienia-publiczne/

