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Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Jarocinie 

NNrr  sspprraawwyy::  MGOPS/ZP/6/2019 Jarocin, dnia 30.12.2019r. 

 
ZAWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie zapytania o cenę na  

„Zakup i dostawę mięsa, wędlin i drobiu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jarocinie”. 

 
 

 Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu 
prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Zakup i dostawę mięsa, wędlin i drobiu 
dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie” dokonano wyboru 
najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 1, złożoną 
przez: 

GINASO Andrzej Gintrowicz 
Ul. Przemysłowa 8 

63-200 Jarocin 
 
Oferta Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji  
Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  
o podane w SIWZ kryteria wyboru oferty – cena 100%. 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający poniżej 
przekazuje informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 
postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert. 
 W przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty: 

Nr 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty 

brutto Punktacja Uwagi 

1. 

GINASO Andrzej 
Gintrowicz 
Ul. Przemysłowa 8 
63-200 Jarocin  

203 379,75 zł  100,00 pkt. - 

2. 

Zakłady Mięsne „Szajek” 
Sp. z o.o. Sp. 
komandytowa 
Ul. Poznańska 50B 
62-066 Gronowo 

209 970,60 zł 96,86 pkt. - 

 
Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
 
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) umowa w sprawie 
zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 
1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  
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z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).  W związku z powyższym, o terminie zawarcia umowy 
Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie. 
 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie  
z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony 
prawnej” (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 
 

 

 

Do wiadomości: 
1. GINASO Andrzej Gintrowicz, Ul. Przemysłowa 8, 63-200 Jarocin. 
2. Zakłady Mięsne „Szajek” Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Ul. Poznańska 50B, 62-066 Gronowo. 
3. a/a 


