
 

 
Ryjewo, dnia 17.01.2022 r. 

Nr sprawy: DPS.AG.2610.01.2022 

Nr ID: ccde84a1-9ae3-4c6c-9abf-197b2411eaab 
Zamawiający: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  

„SŁONECZNE WZGÓRZE” W RYJEWIE 

ul. Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo 

 
WEZWANIE DO ZŁOŻNIA OFERT DODATKOWYCH 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 248 ust. 3 ustawy Pzp, ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

klasycznego przeprowadzonego z trybie podstawowym pn. Dostawa żywności na potrzeby Domu 

Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie w okresie  od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r., 

wzywa Państwa, do złożenia ofert dodatkowych dla części nr 7- dostawa jaj. 
UZASADNIENIE: 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części nr 7 zostały złożone 

dwie oferty najkorzystniejsze, o takim samym bilansie ceny lub kosztu i innych kryteriów ceny 

określonych w punkcie XXV SWZ oraz otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze: 

Oferta nr 1 dla części nr 7  
Elbląskie Centrum Mięsne El-HURT Produkcja i Handel Jolanta Grudzień, Zbigniew Grudzień 

Spółka Jawna, ul. Kochanowskiego 11, 82-300 Elbląg  

1) Kryterium: cena -  waga 60%  Cena oferty brutto 16 254,00 zł. 

2) Kryterium: Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru - waga 40% . 

    Czas określony w ofercie – do  1 godziny.   

Oferta nr 2 dla części nr 7  
Firma Marit Julita Laga, ul. Jana Karwasza 19, 84-107 Starzyński Dwór  

1) Kryterium: cena - waga 60%  Cena oferty brutto 16 254,00 zł. 

2) Kryterium: Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru - waga 40% . 

    Czas określony w ofercie – do  1 godziny.   

W takiej sytuacji nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej dlatego Zamawiający korzystając 

z art. 248 ust. 3 wzywa Wykonawców, którzy złożyli wyżej wymienione oferty do złożenia ofert 

dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt z uwzględnieniem zapisów  art. 251 ustawy Pzp. 

Oferty dodatkowe proszę złożyć z wykorzystaniem zapisów oraz wzoru formularza ofertowego 

zawartego w  SWZ stanowiącego załącznik do niniejszego wezwania (podpisanego kwalifikowalnym 

podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym) 

 

Termin składania ofert dodatkowych 

Oferty dodatkowe  należy złożyć w języku polskim w formie elektronicznej z wykorzystaniem                       

ePUAP Zamawiającego: ePUAP://dpsryjewo/skrytka ESP, za pomocą Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Sposób szyfrowania oraz złożenia oferty dodatkowej został opisany w Regulaminie korzystania z 

systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej ePUAP).  Instrukcja użytkownika systemu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 

Oferty dodatkowe należy złożyć  w terminie do dnia 19.01.2022r. do godziny 09:00 (decyduje data 

i godzina przekazania oferty  do ePUAP.) 
Otwarcie ofert dodatkowych nastąpi w dniu 19.01.2022r. o godzinie 09:30.  

 

Nie złożenie, w wyznaczonym terminie, oferty dodatkowej będzie oznaczać, że podtrzymujecie 

Państwo złożoną w ofercie podstawowej. 

 

                              Z poważaniem 

                    

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/

		2022-01-17T11:42:16+0100
	Jolanta Mroczek




