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Do wszystkich uczestników
postępowania przetargowego

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa żywienia
pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie”.

Zamawiający,  Szpital  Ogólny  im.  dr  Witolda  Ginela  w Grajewie,  działając
zgodnie z dyspozycją art. 239 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zawiadamia, iż za najkorzystniejszą
w niniejszym postępowaniu została uznana poniższa oferta:

Oferta nr 2 
REBUS Sp. z o.o.
ul. Lipowa 36D
05-123 Dąbrowa Chotomowska
Cena brutto: 2.028.086,00 zł

Cena za dzień żywieniowy jednej osoby (osobodzień): 19,16 zł brutto

Staż pracy dietetyka: powyżej 5 lat

Uzasadnienie: 
Oferta,  która  została  uznana  za  najkorzystniejszą  spełnia  wszystkie

wymagania  Zamawiającego  i  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. c) ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę nr
4  Konsorcjum  firm  Przedsiębiorstwo  Usługowo  –  Handlowe  MARTINA
CATERING  Sp.  z  o.o.  -  lider  konsorcjum  ul.  Sarmacka  14,  61-616  Poznań,
Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  –  Handlowo  –  Usługowe  Eksport  –  Import
„MARTINA” Walczak Mirosław – partner  konsorcjum ul.  Mickiewicza 37,  88-400
Żnin.
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Wobec  ww.  czynności  podjętych  przez  Zamawiającego  przysługują  środki
ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia  11 września  2019
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.  2019 ze zm.) - dział  IX
"Środki ochrony prawnej" od art. 505 do art. 590. 
 Zamawiający,  działając  zgodnie  z  art.  264 ustawy  Prawo  zamówień
publicznych  zawiadamia,  iż  umowa  w  sprawie  udzielenia  przedmiotowego
zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
drogą elektroniczną niniejszego zawiadomienia. Miejsce i termin podpisania umowy
zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 

        DYREKTOR

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela 
         w Grajewie

             lek. med. Sebastian Wysocki
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