
Sulęcin, 03.02.2017 r. 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w postępowaniu na dostawę artykułów spożywczych 

do stołówki Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie. 

 

 
 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.) Zamawiający informuje,                        

że w postępowaniu  nr SP.271.2.2017, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego      

na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Polskich 

Olimpijczyków w Sulęcinie dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert w poszczególnych 

pakietach. 

 

 Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert. Zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszych ofert zamawiający 

kierował się kryterium ceny. 

 

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert: 

 

Pakiet I – artykuły suche i inne 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty: 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Numer oferty Streszczenie spełniania 

warunków udziału               

w postępowaniu i oceny ofert 

Punktacja 

Hurtownia Spożywcza„Janmark”  

Spółka Jawna 

Janusz Piotrowski, Jakub 

Kępiński 

ul. Podmiejska 21a 

66-400 Gorzów Wlkp. 

4 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

100 

UNIMA Sp. z o. o. w Warszawie 

Hurtownia Artykułów 

Spożywczych 

ul. Zdrojowa 4 

65-142 Zielona Góra 

7 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

94,8 

PPH „Polaris” 

Małgorzata Gruszyńska 

ul. Żołnierska 20a 

62-800 Kalisz 

11 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

90,4 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium 

oceny ofert ustalono, że oferta złożona przez Hurtownia Spożywcza „Janmark” Gorzów 

Wlkp.  odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji    

i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium 

wyboru.  

 

 

 



 

Pakiet II – wyroby garmażeryjne domowe 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty: 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Numer oferty Streszczenie spełniania 

warunków udziału w 

postępowaniu i oceny ofert 

Punktacja 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego 

Krzysztof Sobieraj 

ul. Gorzowska 19 

66-435 Krzeszyce 

14 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

100 

Iglotex Dystrybucja Sp. z o.o. 

Filia Gorzów 

ul. Podmiejska Boczna 14B 

66-400 Gorzów Wlkp. 

13 Oferta podlega odrzuceniu 

zgodnie z art, 89 ust. 1 pkt. 2 

Ustawy Pzp. 

- 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium 

oceny ofert ustalono, że oferta złożona przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof 

Sobieraj, Krzeszyce odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp          

oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane                   

w specyfikacji kryterium wyboru. 

 

Pakiet III – warzywa 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę: 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Numer oferty Streszczenie spełniania 

warunków udziału w 

postępowaniu i oceny ofert 

Punktacja 

HANDEL HURTOWY 

Dariusz Łukasiewicz 

ul. Myśliborska 1a 

66-432 Baczyna 

12 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

100 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium 

oceny ofert ustalono, że oferta złożona przez Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz, Baczyna 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji i została 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.  

 

Pakiet IV – owoce 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę: 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Numer oferty Streszczenie spełniania 

warunków udziału w 

postępowaniu i oceny ofert 

Punktacja 

HANDEL HURTOWY 

Dariusz 2Łukasiewicz 

ul. Myśliborska 1a 

66-432 Baczyna 

12 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

100 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium 

oceny ofert ustalono, że oferta złożona przez Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz, Baczyna 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji i została 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.  

 



Pakiet V – drób 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty: 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Numer oferty Streszczenie spełniania 

warunków udziału w 

postępowaniu i oceny ofert 

Punktacja 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego 

Krzysztof Sobieraj 

ul. Gorzowska 19 

66-435 Krzeszyce 

14 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

100 

FHP „Podolski”  

Wojciech Podolski 

Lutomek18 

64-410 Sieraków Wlkp. 

o/Gorzów Wlkp. 

ul. Małorolnych 1 

3 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

97,9 

Zakłady Mięsne 

Niebieszczańscy Sp.j. 

Proszówka 36 

59-620 Gryfów Śląski 

8 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

94,6 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium 

oceny ofert ustalono, że oferta złożona przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof 

Sobieraj, Krzeszyce odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp             

oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane                      

w specyfikacji kryterium wyboru.  

 

Pakiet VI – mięso i wędliny 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty: 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Numer oferty Streszczenie spełniania 

warunków udziału w 

postępowaniu i oceny ofert 

Punktacja 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego 

Krzysztof Sobieraj 

ul. Gorzowska 19 

66-435 Krzeszyce 

14 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

100 

FHP „Podolski”  

Wojciech Podolski 

Lutomek18 

64-410 Sieraków Wlkp. 

o/Gorzów Wlkp. 

ul. Małorolnych 1 

3 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

99,5 

Masarnia  

Dorota Karatysz  

Mieczysław Karatysz sp. jawna 

ul. Nowotki 28 

66-300 Międzyrzecz 

5 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

96,6 

Zakłady Mięsne 

Niebieszczańscy Sp.j. 

Proszówka 36 

59-620 Gryfów Śląski 

8 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

93,3 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium 

oceny ofert ustalono, że oferta złożona przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof 



Sobieraj, Krzeszyce odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp              

oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane                    

w specyfikacji kryterium wyboru.  

 

Pakiet VII – nabiał 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę: 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Numer oferty Streszczenie spełniania 

warunków udziału w 

postępowaniu i oceny ofert 

Punktacja 

Bema Plus Sp z o. o. 

ul. Artylerzystów 4/5 

68-200 Żary 

1 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

100 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium 

oceny ofert ustalono, że oferta złożona przez Bema Plus Sp. Z o.o., Żary odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji i została oceniona 

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.  

 

Pakiet VIII – wyroby ciastkarskie 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę: 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Numer oferty Streszczenie spełniania 

warunków udziału w 

postępowaniu i oceny ofert 

Punktacja 

PPHU MIKA Andrzej Udziela 

ul Radowska 27 

Kowalów 

69-110 Rzepin 

6 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

100 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium 

oceny ofert ustalono, że oferta złożona przez PPHU Mika Andrzej Udziela, Kowalów 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji                 

i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium 

wyboru.  

 

Pakiet IX –  pieczywo 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę: 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Numer oferty Streszczenie spełniania 

warunków udziału w 

postępowaniu i oceny ofert 

Punktacja 

PPHU MIKA Andrzej Udziela 

ul Radowska 27 

Kowalów 

69-110 Rzepin 

6 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

100 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium 

oceny ofert ustalono, że oferta złożona przez PPHU Mika Andrzej Udziela, Kowalów 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji                 

i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium 

wyboru.  

 

 



Pakiet X – jaja 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty: 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Numer oferty Streszczenie spełniania 

warunków udziału w 

postępowaniu i oceny ofert 

Punktacja 

HANDEL HURTOWY 

Dariusz Łukasiewicz 

ul. Myśliborska 1a 

66-432 Baczyna 

12 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

100 

PPH „Polaris” 

Małgorzata Gruszyńska 

ul. Żołnierska 20a 

62-800 Kalisz 

11 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

74 

Hurtownia Spożywcza 

„Janmark” Spółka Jawna 

Janusz Piotrowski, Jakub 

Kępiński 

ul. Podmiejska 21a 

66-400 Gorzów Wlkp. 

4 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

70,9 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium 

oceny ofert ustalono, że oferta złożona przez HANDEL HURTOWY Dariusz Łukasiewicz, 

Baczyna odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji  

i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium 

wyboru.  
 

Pakiet XI – ziemniaki 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę: 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Numer oferty Streszczenie spełniania 

warunków udziału w 

postępowaniu i oceny ofert 

Punktacja 

HANDEL HUTROWY 

Dariusz Łukasiewicz 

ul. Myśliborska 1a 

66-432 Baczyna 

12 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

100 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium 

oceny ofert ustalono, że oferta złożona przez HANDEL HURTOWY Dariusz Łukasiewicz, 

Baczyna odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji    

i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium 

wyboru.  
 

Pakiet XII – mrożonki 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert: 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Numer oferty Streszczenie spełniania 

warunków udziału w 

postępowaniu i oceny ofert 

Punktacja 

REN Sp. z o.o. 

ul. Tartaczna 3 

26-600 Radom 

10 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

100 

HARSiO „BELLMAR” 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 38 

66-400 Gorzów Wlkp. 

2 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

89 



UNIMA Sp. z o. o. w Warszawie 

Hurtownia Artykułów 

Spożywczych 

ul. Zdrojowa 4 

65-142 Zielona Góra 

7 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

87 

PHU Fala  

Grzegorz Romanowski 

ul. Podmiejska 23 

66-400 Gorzów Wlkp. 

9 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

82,4 

Iglotex Dystrybucja Sp. z o. o. 

Filia Gorzów 

ul Podmiejska Boczna 14B 

66-400 Gorzów Wlkp. 

13 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

81 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium 

oceny ofert ustalono, że oferta złożona przez REN Sp z o.o., Radom odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.  

 

Pakiet XIII – ryby 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty: 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Numer oferty Streszczenie spełniania 

warunków udziału w 

postępowaniu i oceny ofert 

Punktacja 

Iglotex Dystrybucja Sp. z o. o. 

Filia Gorzów 

ul Podmiejska Boczna 14B 

66-400 Gorzów Wlkp. 

13 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

100 

PHU Fala  

Grzegorz Romanowski 

ul. Podmiejska 23 

66-400 Gorzów Wlkp. 

9 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

95,2 

UNIMA Sp. z o. o. w Warszawie 

Hurtownia Artykułów 

Spożywczych 

ul. Zdrojowa 4 

65-142 Zielona Góra 

7 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

90 

REN Sp. z o.o. 

ul. Tartaczna 3 

26-600 Radom 

10 Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, oferta 

nie podlega odrzuceniu 

84 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium 

oceny ofert ustalono, że oferta złożona przez Iglotex Dystrybucja SP z o.o. Filia Gorzów 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji  i została 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru. 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, umowy w sprawie zamówienia mogą być zawarte          

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 

  
 

 

Dyrektor szkoły 

            Sławomir Słonik 


