
                  

Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego  Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 2021/22 

str. 1 

Zabór, 23.08.2021r. 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

1. Informacja o wyborze wraz z uzasadnieniem 

 

Działając na podstawie art. 253 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, informuję, że w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego w trybie podstawowym, wariant 1 pod nazwą: 

„Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i 

Młodzieży w Zaborze – 2021/2022”  zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy, 

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO HANDLOWE - NATALIA 

MADEJ, uL. REJA 7/6, 65-076 ZIELONA GÓRA., 
 

Uzasadnienie: 
 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 

zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z udziału w 

postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu, oferta 

uzyskała największa liczbę punktów, zgodnie z kryteriami i 

wymaganiami określonymi w SWZ. 
 

2. Informacje i zestawienie złożonych ofert 

 

Informacje i zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw 

(firm) i adresów: 
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Numer  

oferty  

 

Nazwa albo imię i 

nazwisko oraz siedziba  

lub miejsce prowadzonej 

działalności  

gospodarczej albo miejsce 

zamieszkania  

wykonawcy, którego 

oferta została otwarta 

Cena zawarta w 

ofercie  

(w zł brutto) 

 

termin na 

składania 

modyfikacji 

zamówień 

1. 
„NIRO” Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 ul. Ścinawska 37, 59-300 

Lubin 

568 021,31 29 min. 

2. 
PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-  

USLUGOWO HANDLOWE – 

NATALIA MADEJ, uL. REJA 

7/6, 65-076 ZIELONA GÓRA 

555 842,74 10 min. 

 

3. Informacje o ofertach odrzuconych 

W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta. 

 

4. Podpisanie umowy:  

Działając na podstawie art. 308 ust. 2 Ustawy Pzp, informuję, że 

zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 

publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty. 

 

/-/ Andrzej Żywień 

Dyrektor CLDiM 

          


