ZP-2/PS32/16
Przedszkole Samorządowe Nr 32 w Białymstoku
z Oddziałami Integracyjnymi
„Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku
Adres: ul. Pułaskiego 55, 15-337 Białystok
tel. 85 663 34 45
e-mail: ps32bial@poczta.onet.pl
https://bajkowemiasteczko.bialystok.pl/

Białystok, 18 stycznia 2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Podstawa prawna:

art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)1.

Oznaczenie sprawy:

ZP-2/PS32/17

Nazwa nadana zamówieniu przez
Zamawiającego:

„Sukcesywna dostawa żywności do stołówki przedszkolnej”

Część 1 zamówienia: „Produkty

1.

zwierzęce, mięso i produkty mięsne”

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:
Zakład Mięsny BOST Jakim Bogdan Jakim Stanisław sp.j.
ul. Lipowa 48
18-106 Turośń Kościelna

Uzasadnienie wyboru:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego – 100,00 pkt, (w tym: cena – 60 pkt, czas realizacji dostawy
dodatkowej – 40 pkt) oraz spełnia wymagania wynikające z SIWZ.

2.

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna
punktacja:
a)

1

PHU „KLIM” Anna Klim; Konowały 44; 16-070 Choroszcz:


punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 53,38 pkt



punktacja przyznana w kryterium „czas realizacji dostawy dodatkowej” – 40,00 pkt

zwanej dalej: ustawą PZP
1
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łączna punktacja – 93,38 pkt

b) Art. Ogólnospożywcze Marian Kosmacki; ul. Kawaleryjska 25; 15-325 Białystok:


punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 46,94 pkt



punktacja przyznana w kryterium „czas realizacji dostawy dodatkowej” – 40,00 pkt



łączna punktacja – 86,94 pkt

Część 2 zamówienia: „Produkty

mleczarskie”

Przesłanki unieważnienia części 2 zamówienia:

1.

Zamawiający unieważnia część 2 niniejszego postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP,
bowiem nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Część 3 zamówienia: „Pieczywo,

1.

świeże wyroby piekarnicze”

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:
Powszechna Spółdzielnia Spożywców "SPOŁEM" w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 15; 15-950 Białystok

Uzasadnienie wyboru:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego – 85,00 pkt, (w tym: cena – 60 pkt, czas realizacji dostawy
dodatkowej – 25 pkt) oraz spełnia wymagania wynikające z SIWZ.

2.

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację:
……………………….

Część 4 zamówienia: „Ryby”

1.

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:

REN sp. z o.o.
ul. Tartaczna 2; 26-600 Radom
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Uzasadnienie wyboru:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego – 100,00 pkt, (w tym: cena – 60 pkt, czas realizacji dostawy
dodatkowej – 40 pkt) oraz spełnia wymagania wynikające z SIWZ.

2.

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację:

a)

Hurt i Detal Artykuły Spożywczo-Rolne Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24; 18-200 Wysokie
Mazowieckie:


punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 57,07 pkt



punktacja przyznana w kryterium „czas realizacji dostawy dodatkowej” – 40,00 pkt



łączna punktacja – 97,07 pkt

Część 5 zamówienia: „Różne produkty

1.

zbożowe”

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:
Hurt i Detal Artykuły Spożywczo-Rolne Anna Siekierko,
ul. Szpitalna 24;
18-200 Wysokie Mazowieckie

Uzasadnienie wyboru:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego – 100,00 pkt, (w tym: cena – 60 pkt, czas realizacji dostawy
dodatkowej – 40 pkt) oraz spełnia wymagania wynikające z SIWZ.
Część 6 zamówienia: „Rośliny uprawne,

1.

produkty warzywnicze, ogrodnicze”

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:
Mirosław Popow Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MANGO" detal-Hurt
ul. Poddolna 63; 17-200 Hajnówka
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Uzasadnienie wyboru:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego – 100,00 pkt, (w tym: cena – 60 pkt, czas realizacji dostawy
dodatkowej – 40 pkt) oraz spełnia wymagania wynikające z SIWZ.

2.

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna
punktacja:
a)

Art. Ogólnospożywcze Marian Kosmacki; ul. Kawaleryjska 25; 15-325 Białystok:



punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 52,48 pkt



punktacja przyznana w kryterium „czas realizacji dostawy dodatkowej” – 40,00 pkt



łączna punktacja – 92,48 pkt

Część 7 zamówienia: „Produkty

1.

ogólnospożywcze”

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:
Mirosław Popow Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MANGO" detal-Hurt
ul. Poddolna 63;
17-200 Hajnówka

Uzasadnienie wyboru:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego – 88,94,00 pkt, (w tym: cena – 48,94 pkt, czas realizacji
dostawy dodatkowej – 40 pkt) oraz spełnia wymagania wynikające z SIWZ.

2.

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
……………………….

/-/ Marzena Bogumiła Tekień
Dyrektor
Przedszkola Samorządowego Nr 32
w Białymstoku

4

