
Suwałki, 23.12.2022 r. 

Dom Pomocy Społecznej 

„Kalina” w Suwałkach 

Znak sprawy: GO. 251.2.2022 

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez 
prowadzenia negocjacji na „Dostawę produktów mleczarskich oraz tłuszczy dla Domu Pomocy 
Społecznej „Kalina” w Suwałkach – znak sprawy GO.251.2.2022 

Zamawiający, Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą 
Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza 
wybrana została oferta:  

Mona – Kontra Sp. z o. o. 
ul. Majora Hubala 6 
16-400 Suwałki 
 
Na część 1 za cenę brutto 132.885,80 zł 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza została wybrana na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, tj. na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia, tj.: cena 100 %. Oferta wybrana jako najkorzystniejsza 
odpowiada treści przedmiotowej SWZ, spełnia wszystkie graniczne wymogi określone przez Zamawiającego w 
SWZ oraz otrzymała najwyższą liczę punktów w kryterium oceny ofert. 
Mona – Kontra Sp. z o. o. 
ul. Majora Hubala 6 
16-400 Suwałki 
 
Na część 2 za cenę brutto 130.356,33 zł 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza została wybrana na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, tj. na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia, tj.: cena 100 %. Oferta wybrana jako najkorzystniejsza 
odpowiada treści przedmiotowej SWZ, spełnia wszystkie graniczne wymogi określone przez Zamawiającego w 
SWZ oraz otrzymała najwyższą liczę punktów w kryterium oceny ofert. 
 

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów: 

Zadanie częściowe Nazwa i adres wykonawcy Nazwa kryterium – liczba punktów Razem 
1 Mona – Kontra Sp. z o. o. 

ul. Majora Hubala 6 
16-400 Suwałki 
 

Cena - 100 100 

2 Mona – Kontra Sp. z o. o. 
ul. Majora Hubala 6 
16-400 Suwałki 
 

Cena - 100 100 

 

 



Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: 

Nr oferty Nr 
części 

Nazwa i adres wykonawcy Uzasadnienie odrzucenia oferty 

    

 

 

Informacja o terminie zawarcia umowy: 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust.2, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przewidywany termin podpisania umowy 
29.12.2022 r.  

Zamawiający                                                                               
Dyrektor 

Domu Pomocy Społecznej 
 „Kalina” w Suwałkach 

Barbara Burba 
 


