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Białośliwie, dnia 21 grudnia 2018 r. 

SPB.260.2.2018 

 

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszych ofert 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – zwaną dalej 

PZP,  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: 

 „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu,  

ul. 4 Stycznia 8, 89-340 Białośliwie w okresie od 02.01.2019 r. do 30.08.2019 r.” 

 

1.Dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert: 

 

Jako najkorzystniejszą ofertę na część I zamówienia wybrano ofertę nr 5 złożoną przez Zakład Handlowo-Produkcyjny Masarstwo – 

Wędliniarstwo Sławomir Kraft 

64-910 Połajewo ul. Leśna 18. Cena oferty  brutto – 37 520,30 zł. 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie 

wymogów  określonych w SIWZ i w PZP. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert: cena 60%, termin 

realizacji dostawy w godzinach 35% i termin płatności faktury VAT 5%. 

Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego  w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środka komunikacji 

elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. 

 

Jako najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia wybrano ofertę nr 4 złożoną przez „CHRUPEK” PPHU F.P.T. Miedzińscy sp. j. ul. 

Zamkowa 26, 77-400 Złotów. Cena oferty  brutto – 2 199,00 zł. 
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Uzasadnienie: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie 

wymogów  określonych w SIWZ i w PZP. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert: cena 60%, termin 

realizacji dostawy w godzinach 35% i termin płatności faktury VAT 5%. 

Zgodnie z treścią art. 94 ust 1 pkt 2, Zamawiający zawrze umowę  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli 

zostanie przesłane w inny sposób. 

 

Jako najkorzystniejszą ofertę na część III zamówienia wybrano ofertę nr 9 złożoną przez Hurtownia KOLONKO Spółka Jawna 62-100 

Wągrowiec ul. Grunwaldzka 30. Cena oferty  brutto – 8 837,65 zł. 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie 

wymogów  określonych w SIWZ i w PZP. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert: cena 60%, termin 

realizacji dostawy w godzinach 10% i termin płatności faktury VAT 5%. 

Zgodnie z treścią art. 94 ust 1 pkt 2, Zamawiający zawrze umowę  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli 

zostanie przesłane w inny sposób. 

 

Jako najkorzystniejszą ofertę na część IV zamówienia wybrano ofertę nr 1 złożoną przez IGLOTEX Dystrybucja Sp. z o.o. ul. Polska 20 81-339 

Gdynia Filia Piła. Cena oferty  brutto – 15 570,83 zł. 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie 

wymogów  określonych w SIWZ i w PZP. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert: cena 60%, termin 

realizacji dostawy w godzinach 35% i termin płatności faktury VAT 5%. 

Zgodnie z treścią art. 94 ust 1 pkt 2, Zamawiający zawrze umowę  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli 

zostanie przesłane w inny sposób. 

 

Jako najkorzystniejszą ofertę na część V zamówienia wybrano ofertę nr  12 złożoną przez SDN Spółka z o.o. Jeziorki 25 64-810 Kaczory.  

Cena oferty  brutto – 24 419,35 zł. 
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Uzasadnienie: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie 

wymogów  określonych w SIWZ i w PZP. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert: cena 60%, termin 

realizacji dostawy w godzinach 35% i termin płatności faktury VAT 5%. 

Zgodnie z treścią art. 94 ust 1 pkt 2, Zamawiający zawrze umowę  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli 

zostanie przesłane w inny sposób. 

 

Jako najkorzystniejszą ofertę na część VI zamówienia wybrano ofertę nr  6 złożoną przez SADOWNICTWO Stanisław  Posert, ul. 4 Stycznia 

35, 89-340 Białośliwie. Cena oferty  brutto – 2 570,00 zł. 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie 

wymogów określonych w SIWZ i w PZP. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert: cena 60%, termin 

realizacji dostawy w godzinach 35% i termin płatności faktury VAT 5%. 

Zgodnie z treścią art. 94 ust 1 pkt 2, Zamawiający zawrze umowę  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli 

zostanie przesłane w inny sposób. 

 

Jako najkorzystniejszą ofertę na część VII zamówienia wybrano ofertę nr  14 złożoną przez SDN Spółka z o.o. Jeziorki 25 64-810 Kaczory.  

Cena oferty  brutto – 6 060,50 zł. 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie 

wymogów określonych w SIWZ i w PZP. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert: cena 60%, termin 

realizacji dostawy w godzinach 35% i termin płatności faktury VAT 5%. 

Zgodnie z treścią art. 94 ust 1 pkt 2, Zamawiający zawrze umowę  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli 

zostanie przesłane w inny sposób. 

 

Jako najkorzystniejszą ofertę na część VIII zamówienia wybrano ofertę nr  11 złożoną przez Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie Jacek Jankowski, 

Dębówko Stare 5, 89-340 Białośliwie. Cena oferty  brutto – 1 890,00 zł. 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie 

wymogów  określonych w SIWZ i w PZP. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert: cena 60%, termin 

realizacji dostawy w godzinach 35% i termin płatności faktury VAT 5%. 



 

4 
 

Zgodnie z treścią art. 94 ust 1 pkt 2, Zamawiający zawrze umowę  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli 

zostanie przesłane w inny sposób. 

 

Jako najkorzystniejszą ofertę na część IX zamówienia wybrano ofertę nr  7 złożoną przez PPH ROKA Zbigniew  Kaczmarek, ul. Rynek 10,  

89-240 Kcynia. Cena oferty  brutto – 20 745,90 zł. 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie 

wymogów określonych w SIWZ i w PZP. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert: cena 60%, termin 

realizacji dostawy w godzinach 35% i termin płatności faktury VAT 5%. 

Zgodnie z treścią art. 94 ust 1 pkt 2, Zamawiający zawrze umowę  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli 

zostanie przesłane w inny sposób. 

 

2. W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert  na część I zamówienia ofertę złożyło 2 Wykonawców, na część II ofertę 

złożył 1 Wykonawca, na część III ofertę złożył 1 Wykonawca, na część IV ofertę złożyło 2 Wykonawców, na część V ofertę złożył 1 

Wykonawca, na część VI ofertę złożyło 2 Wykonawców,  na część VII ofertę złożył 1 Wykonawca, na część VIII ofertę złożył 2 Wykonawca, na 

część IX ofertę złożyło 3 Wykonawców. 

Punktacja przyznana ofertom  nie podlegającym odrzuceniu przedstawia się następująco: 

Część   1 

Nr  

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

wykonawcy 

Część 

zamówieni

a 

 

Liczba punktów  

w kryterium  cena   

 

Liczba punktów  

w kryterium termin  

realizacji dostawy  

w godzinach 

Liczba punktów w kryterium termin 

płatności 

faktury VAT 

Łączna liczba punktów 
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Zakład Handlowo-
Produkcyjny 
Masarstwo – 
Wędliniarstwo 
Sławomir Kraft 
64-910 Połajewo 
ul. Leśna 18 

1 60 pkt 35 pkt 5 pkt 100,00 



 

5 
 

 

Część   2 

Nr  

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres wykonawcy 

Część 

zamówie

nia 

 

Liczba punktów  

w kryterium  cena   

 

Liczba punktów  

w kryterium termin  

realizacji dostawy  

w godzinach 

Liczba punktów w kryterium 

termin płatności 

faktury VAT 

Łączna liczba 

punktów 

4 „CHRUPEK” 
PPHU F.P.T. 
Miedzińscy sp. j. 
ul. Zamkowa 26 
77-400 Złotów 
 

2 60 pkt 35 pkt 5 pkt 100,00 

 

 

 

Część   3 

Nr  

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres wykonawcy 

Część 

zamówie

nia 

 

Liczba punktów  

w kryterium  cena   

 

Liczba punktów  

w kryterium termin  

realizacji dostawy  

w godzinach 

Liczba punktów w kryterium 

termin płatności 

faktury VAT 

Łączna liczba 

punktów 

9 Hurtownia KOLONKO 
Spółka Jawna  
62-100 Wągrowiec  
ul. Grunwaldzka 30 

3 60 pkt 10 pkt 5 pkt 75 
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Część   4 

Nr  

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres wykonawcy 

Część 

zamówie

nia 

 

Liczba punktów  

w kryterium  cena   

 

Liczba punktów  

w kryterium termin  

realizacji dostawy  

w godzinach 

Liczba punktów w kryterium 

termin płatności 

faktury VAT 

Łączna liczba 

punktów 

1 IGLOTEX Dystrybucja 
Sp. z o.o. 

ul. Polska 20 

81-339 Gdynia 

Filia Piła 

 

4 60 pkt 35 pkt 5 pkt 100 

 

Część   5 

Nr  

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres wykonawcy 

Część 

zamówie

nia 

 

Liczba punktów  

w kryterium  cena   

 

Liczba punktów  

w kryterium termin  

realizacji dostawy  

w godzinach 

Liczba punktów w kryterium 

termin płatności 

faktury VAT 

Łączna liczba 

punktów 

12 SDN Spółka z o.o. 

Jeziorki 25  
64-810 Kaczory 

5 60 pkt 
  

35 pkt 
5 pkt 100,00 
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Część   6 

Nr  

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres wykonawcy 

Część 

zamówie

nia 

 

Liczba punktów  

w kryterium  cena   

 

Liczba punktów  

w kryterium termin  

realizacji dostawy  

w godzinach 

Liczba punktów w kryterium 

termin płatności 

faktury VAT 

Łączna liczba 

punktów 

6 SADOWNICTWO 

Stanisław  Posert 

ul. 4 Stycznia 35 

89-340 Białośliwie 

 

6 60 pkt 35 pkt 5 pkt 100 

 

 

 

Część   7 

Nr  

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres wykonawcy 

Część 

zamówie

nia 

 

Liczba punktów  

w kryterium  cena   

 

Liczba punktów  

w kryterium termin  

realizacji dostawy  

w godzinach 

Liczba punktów w kryterium 

termin płatności 

faktury VAT 

Łączna liczba 

punktów 

14 SDN Spółka z o.o. 

Jeziorki 25  
64-810 Kaczory 

7 60 pkt 35 pkt 5 pkt 100,00 
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Część   8 

Nr  

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres wykonawcy 

Część 

zamówie

nia 

 

Liczba punktów  

w kryterium  cena   

 

Liczba punktów  

w kryterium termin  

realizacji dostawy  

w godzinach 

Liczba punktów w kryterium 

termin płatności 

faktury VAT 

Łączna liczba 

punktów 

11 Gospodarstwo Rolno-
Drobiarskie 
Jacek Jankowski 
Dębówko Stare 5 
89-340 Białośliwie 
 

8 60 pkt 35 pkt 5 pkt 100,00 

 

Część   9 

Nr  

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres wykonawcy 

Część 

zamówie

nia 

 

Liczba punktów  

w kryterium  cena   

 

Liczba punktów  

w kryterium termin  

realizacji dostawy  

w godzinach 

Liczba punktów w kryterium 

termin płatności 

faktury VAT 

Łączna liczba 

punktów 

7 PPH ROKA 
Zbigniew  Kaczmarek 
ul. Rynek 10 
89-240 Kcynia  
 

9 60 pkt 35 pkt 5 pkt 100,00 

 

Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie zawarta w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie 

przesłane przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. 
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3. Działając na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca: 

 

-   ofertę nr  3  złożoną przez Zakład  Masarniczy Sp. z o.o. ul. ks. B. Domańskiego 27, 77-430 Krajenka 

 

Uzasadnienie:  Treść oferty  nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
Zgodnie z Działem VII Kryteria oceny ofert pkt 4b SIWZ, Wykonawca winien zaproponować długość okresu realizacji zamówienia zgodnie ze 

wskazanymi okresami w tabeli. W przypadku podania innego terminu realizacji zamówienia Zamawiający przyzna liczbę punktów 

odpowiadająca najbliższemu niższemu niż podany przez Wykonawcę terminowi, zgodnie z punktacją przewidzianą w tabeli powyżej.  

Zgodnie z Działem VI pkt 1 ppkt 5, Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik  do SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie 

oferty i załączników na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść będzie odpowiadała treści załączonych 

przez Zamawiającego formularzy.  

 

-  ofertę nr 15 złożoną przez NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o., ul. Zimna 1A, 65-707 Zielona Góra. 

 

Uzasadnienie:  Treść oferty  nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
Zgodnie z Działem VII Kryteria oceny ofert pkt 4b SIWZ, Wykonawca winien zaproponować długość okresu realizacji zamówienia zgodnie ze 

wskazanymi okresami w tabeli. W przypadku podania innego terminu realizacji zamówienia Zamawiający przyzna liczbę punktów 

odpowiadająca najbliższemu niższemu niż podany przez Wykonawcę terminowi, zgodnie z punktacją przewidzianą w tabeli powyżej.  

Zgodnie z działem II Przedmiot zamówienia pkt 2 ppkt 2, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych 

rozwiązaniom opisanym w szczegółowych opisach przedmiotów zamówienia, przy zachowaniu parametrów jakościowych i cech użytkowych, 

jakim musi odpowiadać przedmiot zamówienia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. 

Zgodnie z Działem VI pkt 1 ppkt 5, Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik  do SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie 

oferty i załączników na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść będzie odpowiadała treści załączonych 

przez Zamawiającego formularzy.  

 

 

Dyrektor Szkoły 

(-) Zofia Boć-Sosnowska 
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Otrzymują:  

 

1. IGLOTEX Dystrybucja Sp. z o.o. 

Filia Piła 

ul. Warsztatowa 4c 

64-920 Piła 

 

2. Zakład Masarniczy Sp. z o.o. 

ul. ks. B. Domańskiego 27 

77-430 Krajenka 

 

3. „CHRUPEK” 

PPHU F.P.T. Miedzińscy sp. j. 

ul. Zamkowa 26 

77-400 Złotów 

4. Zakład Handlowo-Produkcyjny Masarstwo-Wędliniarstwo 

Sławomir Kraft 

ul. Leśna 18  

64-710 Połajewo 

 

5. SADOWNICTWO Stanisław  Posert 

ul. 4 Stycznia 35 

89-340 Białośliwie 

 

6. PPH ROKA Zbigniew  Kaczmarek 

ul. Rynek 10 

89-240 Kcynia  
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7. Hurtownia KOLONKO Spółka Jawna 

ul. Grunwaldzka 30 

62-100 Wągrowiec 

 

8. Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie Jacek Jankowski 

Dębówko Stare 5 

89-340 Białośliwie 

 

9. SDN Spółka z o.o. 

Jeziorki 25  

64-810 Kaczory 

 

10. Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o. 

Magazyn w Złotnikach koło Poznania 

ul. Obornicka 2a 

62-002 Suchy Las 

 

 

 

 

 
 


