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-----------------------------------------------
Przytkowice dn. 07.12.2015 r.

Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach
Przytkowice 542
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Znak: 1, numer 5 /2015
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA „DOSTAWA
PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ
NR 3 W PRZYTKOWICACH”
Data zamieszczenia: 26.11.2015 r.
Działając na podstawie art. 92 ust.2, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r-Prawo
Zamówień Publicznych ( tekst jednolity :Dz. U. z 2013 r. poz. 907z późniejszymi
zmianami) Zamawiający informuje, że w wyniku Zapytania o cenę na „Dostawę
produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach”
- ogłoszenie znak 1 , 4/2015
Wybrał następującą ofertę na niżej wymienione części :

Część nr 1 - Artykuły spożywcze (różne)
Oferta nr 2

LEWAL –POL Dybała i Wspólnicy Sp.J
           Ul. Krzywda 37 30-720 Kraków
Cena brutto: 5.238,02
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca , którego oferta została wybrana spełnił warunki
udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą ze względu na
cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów za kryterium cena - 100% tj. łączna liczba
punktów przyznana w tym kryterium wynosi 100 punktów.
W wyżej wymienionym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących
wykonawców:
Oferta nr 3

Lód Pol Spółka Jawna
           S. Strzeżeń B. Madej ul. Wałowa 30
           34-130 Wadowice
Pkt. 93,7

Część nr 2 - Mięso wołowe, wieprzowe, przetwory mięsne
Oferta nr 4

Przetwórnia Mięsa Renata Łaski
Spółka Komandytowa ul. Zagumnie 70b 32-440 Sułkowice

Cena brutto: 16.411,50
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca , którego oferta została wybrana spełnił warunki
udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą ze względu na
cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów za kryterium cena - 100% tj. łączna liczba
punktów przyznana w tym kryterium wynosi 100 punktów.
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W wyżej wymienionym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących
wykonawców:
Oferta nr 6

F.H.Kabanosik R.Bobek
           Ul. Forteczna 51 30-437 Krakow
Pkt.97,3

Oferta nr 1
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe

            Arkadiusz Maszorek
            Roków 55A 34-100 Wadowice
w/w Oferent nie przedstawił pełnej oferty cenowej, tak więc Jego oferta została
odrzucona w całości.

Część nr 3 - Warzywa i owoce
Na wyżej wymienioną część nie wpłynęła żadna oferta w wymaganym terminie, a
zatem nie można było wyłonić dostawcy. Zapytanie o cenę zostanie rozpisane po raz
drugi według  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r-Prawo Zamówień Publicznych ( tekst
jednolity :Dz. U. z  2013 r. poz. 907z późniejszymi zmianami ).

Część nr 4 - Warzywa i owoce przetworzone
Oferta nr 2

LEWAL – POL
             Dybała i Wspólnicy Spółka Jawna
             30-720 Kraków, ul. Krzywda 37
Cena brutto: 4.737,70
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca , którego oferta została wybrana spełnił warunki
udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą ze względu na
cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów za kryterium cena - 100% tj. łączna liczba
punktów przyznana w tym kryterium wynosi 100 punktów.
W wyżej wymienionym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących
wykonawców:
Oferta nr 3

Lód –Pol  Spółka Jawna S. Strzeżoń, B. Madej
           34-100 Wadowice, ul. Wałowa 30
Pkt. 98,1

Część nr 5 - Jajka
Oferta nr 2

LEWAL-POL
                Dybała i Wspólnicy Spółka Jawna

Ul. Krzywda 37 30-720 Kraków
Cena brutto: 1.165,50
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca , którego oferta została wybrana spełnił warunki
udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą ze względu na
cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów za kryterium cena - 100% tj. łączna liczba
punktów przyznana w tym kryterium wynosi 100 punktów.
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W wyżej wymienionym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących
wykonawców:
Oferta nr 3

Lód Pol Spółka Jawna S. Strzeżoń B. Madej
Ul.Wałowa30 34-100 Wadowice

pkt.98,7

Część nr 7 - Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne
Oferta nr 2

LEWAL – POL
           Dybała i Wspólnicy Spółka Jawna
           30-720 Kraków, ul. Krzywda 37
Cena brutto: 1.783,74
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca , którego oferta została wybrana spełnił warunki
udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą ze względu na
cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów za kryterium cena - 100% tj. łączna liczba
punktów przyznana w tym kryterium wynosi 100 punktów.
W wyżej wymienionym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących
wykonawców:
Oferta nr 3

Lód Pol Spółka Jawna, S. Strzeżoń, B. Madej
             34-100 Wadowice, ul. Wałowa 30
Pkt. 99,45

Część nr 8 - Napoje
Oferta nr 2

LEWAL-POL
           Dybała i Wspólnicy Spółka Jawna
           Ul.Krzywda 37 30-720 Kraków
Cena brutto: 560.88
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca , którego oferta została wybrana spełnił warunki
udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą ze względu na
cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów za kryterium cena - 100% tj. łączna liczba
punktów przyznana w tym kryterium wynosi 100 punktów.
W wyżej wymienionym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących
wykonawców:
Oferta nr 3

Lód Pol Spółka Jawna, S. Strzeżoń, B. Madej
             34-100 Wadowice, ul. Wałowa 30
Pkt. 99,82

Część nr 9 – Produkty przemiału ziarna
Oferta nr 3

Lód Pol Spółka Jawna, S. Strzeżoń, B. Madej
           Ul. Walowa 30 34-100 Wadowice
Cena brutto: 4.429,67
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ
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Uzasadnienie wyboru: Wykonawca , którego oferta została wybrana spełnił warunki
udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą ze względu na
cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów za kryterium cena - 100% tj. łączna liczba
punktów przyznana w tym kryterium wynosi 100 punktów.
W wyżej wymienionym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących
wykonawców:
Oferta nr 2

LEWAL –POL
           Dybała i Wspólnicy spółka Jawna
           Ul. Krzywda 37 30-720 Kraków
 Pkt. 90.92

Część nr 10 – Ryby
Oferta nr 3
Nazwa: Lód Pol Spółka Jawna, S. Strzeżoń, B. Madej
             34-100 Wadowice, ul. Wałowa 30
Cena brutto: 3.939,39
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca , którego oferta została wybrana spełnił warunki
udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą ze względu na
cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów za kryterium cena - 100% tj. łączna liczba
punktów przyznana w tym kryterium wynosi 100 punktów.
W wyżej wymienionym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących
wykonawców:
Oferta nr 2

LEWAL – POL
             Dybała i Wspólnicy Spółka Jawna
             30-720 Kraków, ul. Krzywda 37
Pkl.98,23

Część nr 11 – Pieczywo świeże – wyroby piekarskie i ciastkarskie
Na wyżej wymienioną część wpłynęła tylko jedna oferta w wymaganym terminie, a
zatem nie można było wyłonić dostawcy. Zapytanie o cenę zostanie rozpisane po raz
drugi według  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r-Prawo Zamówień Publicznych ( tekst
jednolity: Dz. U. z  2013 r. poz. 907z późniejszymi zmianami ).

Część nr 12 – Mięso, drób, przetwory mięsne
Oferta nr 7

Zakłady miesne Brado-2S.A
           Tomice ul. Dworska 18 34-100 Wadowice
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca , którego oferta została wybrana spełnił warunki
udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą ze względu na
cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów za kryterium cena - 100% tj. łączna liczba
punktów przyznana w tym kryterium wynosi 100 punktów.
W wyżej wymienionym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących
wykonawców:
Oferta nr 1
           Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
           Arkadiusz Maszorek
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Roków 55A, 34-100 Wadowice

 Oferta nr 4
           Przetwórnia Mięs Renata Łaski
           Spółka Komandytowa

Ul.Zagumnie 70B 32-440 Sułkowice
Pkt.98,7

Oferta nr 6
F.H.Kabanosik R.Bobek
Ul. Forteczna 51
30-437 Kraków

Pkt.98,2

Część 13  – Produkty mięsno wędliniarskie

Oferta nr 2 Przetwórnia mięsa Renata Łaski
        Spółka Komandytowa
        Ul. Zagumnie 70B 32-440 Sułkowice

Oferta  spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca , którego oferta została wybrana spełnił waruki
udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą ze względu na
cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów za kryterium cena - 100% tj. łączna liczba
punktów przyznana w tym kryterium wynosi 100 punktów.
W wyżej wymienionym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących
wykonawców:
Oferta nr 6

Przedsiębiorstowo Produkcyjno Usługowo Handlowe
           Arkadiusz Maszorek
           Roków55A, 34-100 Wadowice
w/w oferent nie przedstawił pełnej oferty

Oferta nr 6
F.H. Kabanosik R.Bobek

           Ul.Forteczna5, 30-437 Kraków
Pkt. 98,6


