Nielestno, dnia 30,12/.2013r.
Nr sprawy : ZP/12/2013r.

ZAWIADOMIENIE W WYBORZE OFERTY

Wybór : Części : I A, B, C, D, E, F, G, H i unieważnienie : Części I
Działając na podstawie art.92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z dnia 2010r. nr 113 poz.759 ze zm.) zwanej dalej Pzp,
Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert.
1. Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie 17, 59-610 Wleń.
2. Tryb i przedmiot zamówienia : przetarg nieograniczony, dostawa artykułów do Domu
Pomocy Społecznej w Nielestnie 17
3. Nazwa nadania zamówienia przez Zamawiającego : Dostawa artykułów spożywczych
do Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie 17.
4. Wybór ofert :
Wykonawca : Firma Handlowa Aneta Wielgus, 58-530 Kowary ,ul. Waryńskiego 20
Część I A –Jaja
Cena wybranej oferty : 6.380,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty : oferta nr 3 złożona przez firmę : Firma Handlowa Aneta
Wielgus 58-530 Kowary ,ul. Waryńskiego 20, oferowała najniższą cenę za realizację
zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów 100.
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu
W trakcie postępowania wpłynęło 5 oferty
Nazwa wykonawców, którzy złożyli oferty ze streszczeniem oceny i porównania ofert :
Nr.oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
1A
Firma Handlowa Andruszkiewicz
Mirosław Andruszkiewicz,58-506
Jelenia Góra,ul. Wrocławska 20
3
Firma Handlowa Aneta Wielgus
58-530 Kowary, ul Waryńskiego 20
6
Hurtownia Warzyw i Owoców
„Cytrynka” ,59-800 Lubań, ul.
Młynarska 83
10A
Przedsiębiorstwo Handlowo

Cena brutto

Liczba punktów

6.600,00 zł

96,66

6.380,00 zł

100

7.040,00 zł

90,62

7.920,00 zł

80,55

13

Usługowe „SIM” Sp.z o.o ,58-500
Jelenia Góra, ul. K.Miarki 38
Gro-Żel Łukasz Żelazowski,58-500
Jelenia Góra , ul.Malinowa 4/2

6.006,00 zł

oferta odrzucona

Jedynym kryterium była cena 100% , wykonawcy nie podlegali wykluczeniu z postępowania
Oferta nr 13 Gro-Żel ,Łukasz Żelazowski ,58-500 Jelenia Góra ,ul. Malinowska 4/2 została
odrzucona art.89 ust 1 pkt 2
Uzasadnienie : Oferta nr 13 zostaje odrzucona na podstawie art.89 ust 1 pkt 6 Pzp złożona
oferta zawiera błędy w wyliczeniu ceny /SIWZ XII .pkt3 tj. Cena musi być wyrażona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 Pzp Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.
Część I B- Pieczywo i Wyroby Cukiernicze
Wykonawca : P.P.H.U „WIP” Witold Płoński , 59-610 Wleń, ul. Kościelna 5
Cena wybranej oferty : 35.825,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty : oferta nr 7 złożona przez P.P.H.U „WIP” Witold Płoński, 59610 Wleń, ul. Kościelna 5 oferowała najniższą cenę za realizację zamówienia i otrzymała
najwyższą ilość punktów100.
Wykonawca spełnił wszystkie warunku udziału w postępowaniu.
W trakcie postępowania wpłynęło 3 oferty.
Nazwa wykonawców , którzy złożyli oferty ze streszczeniem oceny i porównania ofert
Nr
oferty
4
7
8

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
P.P.H.U „Kisły”Kisły Aleksander
58-562 Podgórzyn, ul.Stapińskiego
2A
P.P.H.U „WIP” Witold Płoński, ul.
Kościelna 5
Piekarnictwo Cukiernictwo i
Gastronomia „Ciepiela „ Andrzej
Ciepiela ,ul. Nadrzeczna 13A. 58573 Piechowice

Cena brutto

Liczba punktów

24.730,00 zł

oferta odrzucona

35.825,00 zł

100

35.856,25 zł

oferta wykluczona

Jedynym kryterium była cena 100 %
-Wykonawcy podlegający wykluczeniu z postępowania :
Oferta Nr 8 – Piekarnictwo Cukiernictwo i Gastronomia „ Ciepiela” Andrzej Ciepiela 3A
Uzasadnienie : Oferta Nr 8 zastaje wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24ust 2 pkt 4 Pzp. tj. wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w
postępowaniu .Wykonawca nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym terminie przez
Zamawiającego.
- Wykonawca którego oferta została odrzucona :
Oferta nr 4 P.P.H.U „ Kisły” Kisły Aleksander, 58-562 Podgórzyn ul.Stapińskiego 2A
Uzasadnienie : Oferta nr 4 zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp ,oferty nie
odpowiada treści SIWZ III pkt 1 tj. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 2B poz.3. Chleb baltonowski pszenno –

żytni , masa o,80 kg krojony. Wykonawca oferował gramaturę chleba baltonowskiego
pszenno-żytniego 0 ,60 kg .
Zgodnie z art. 94 ust 2 Pzp. Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zamówienia o wyborze oferty.
Część I C- Produkty mleczarskie :
Wykonawca : TAS Sp. zo.o , 59-500 Złotoryja , ul. Podmiejska 1
Cena wybranej oferty : 64.281,80 zł
Uzasadnienie wyboru oferty : oferta Nr 12 złożona przez TEAS Sp. zo.o , 59-500 Złotoryja
ul. Podmiejska 1, oferowała najniższą cenę za realizację zamówienia i otrzymała najwyższą
ilość punktów 100.
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowania oraz oferta jest zgodna SIWZ
W trakcje postępowania wpłynęło 3 oferty .
Nazwa wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert :
Nr
Firma (nazwa ) lub nazwisko oraz adres Cena brutto
Liczba punktów
oferty wykonawcy
12.
TEAS Sp. zo.o 59-500 Złotoryja ul.
34.281,80 zł
100
Podmiejska 1
10 B Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 36.003,50 zł
95,21
„SIM” Sp.z o.o 58-500 Jelenia Góra K.
Miarki 38
5
Halina Żdzienicka Hurtownia
36.144,50 zł
oferta wykluczona
Nabiałowo-Spozywcza „Halinx”58-500
Jelenia Góra ul. K. Miarki 50
Jedynym Kryterium była cena 100 %
- Wykonawcy podlegający wykluczeniu z postępowania : Oferta nr 5 Halina Żdzienicka
Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza „Halinx”, 58-500 Jelenia Góra ,ul. K Miarki 50 .
Uzasadnienie : oferta Nr 5 zostaje wykluczona na podstawie na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4
Pzp. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie uzupełnił dokumentów wyznaczonym terminie przez Zamawiającego.
- Oferty odrzucone : żadna oferta nie została odrzucona.
Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 Pzp. Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5
dni po opublikowaniu niniejszej informacji .
- Część I D- Ryby mrożone, świeże, wędzone i przetwory rybne .
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowa Usługowe „SIM” z o.o ,58-500 Jelenia Góra , K.
Miarki 38.
Cena wybranej oferty : 12.769,90 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru oferty : oferta nr 10C złożona przez Firmę P.H.U. „SIM” Sp.z o.o ,
58-500 jelenia Góra ,ul. K Miarki 38 oferowała najniższą cenę za realizację zamówienia i
otrzymuje najwyższą ilość punktów 100.
W trakcie postępowania wpłynęła 1 oferta
Nazwa wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert :
Nr
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Cena brutto
Liczba punktów
oferty wykonawcy
10C
P.H.U.”SIM” Sp.z o.o 58-500 Jelenia
12.769,90 zł
100
Góra, ul. K.Miarki 38

Jedynym kryterium była cena -100%. Złożona oferta była zgodna z SIWZ, a wykonawca
spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 1 lit a ) Pzp Umowa może być zawarta po opublikowaniu
niniejszej informacji.
-Część I E –Warzywa i Owoce :
Wykonawca :” Kopi”Piotr Kowalski, Dziadłowa Kłoda , ul. Kolejowa 10.
Cena wybranej oferty : 42.345,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty : oferta nr 2 złożona przez firmę „Kopi” Piotr Kowalski
,Dziadłowa Kłoda, ul. Kolejowa 10 oferowała najniższą cenę za realizację zamówienia i
otrzymała najwyższą ilośc punktów 100. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w
postępowaniu oraz oferta jest zgodna z SIWZ.
W trakcje postępowania wpłynęło 3 oferty :
Nazwa wykonawców ,którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert.
Nr
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
oferty wykonawcy
1B
Firma Handlowa „Andruszkiewicz
„ Mirosław Andruszkiewicz ,58-506
Jelenia Góra , ul. Wrocławska 20
2
„Kopi” Piotr Kowalski 56-504
Dziadłowa Kłoda , ul. Kolejowa 10
6A
Hurtownia Warzyw o Owoców
„ Cytrynka „ ,58-500 Lubań ,ul.
Młynarska 1

Cenna brutto

Liczba punktów

59.137,50 zł

71,60

42.345,50 zł

100

56.231,50

75,30

Jedynym kryterium była cena 100 %
- Wykonawcy podlegający wykluczeniu z postępowania – 0
-Wykonawcy których oferta została odrzucona z postępowania -0
Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 3 lit a) Pzp. Umowa może zostać zawarta po opublikowaniu
niniejszej informacji.
-Część I F –Artykuły mięsne i wędliny :
Wykonawca : Zakłady Mięsne Niebieszczańscy Sp. j , 59-620 Gryfów Ślaski, Proszówka 36
Cena wybranej oferty : 62.066,15 z brutto.
Uzasadnienie wybranej oferty : oferta nr 9 złożona przez firmę Zakłady Mięsne
Niebieszczańscy Sp.j ,59-620 Gryfów Śląski, Proszówka 36 oferowała najniższą cenę za
realizację zadania i otrzymała najwyższą ilość punktów 100.Wykonawca spełnia wszystkie
warunki udziału w postępowaniu oraz oferta jest zgodna SIWZ.
W trakcie postępowania wpłynęła 1 oferta
Nazwa wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert :
Nr
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
Cena brutto
Liczba punktów
oferty adres wykonawcy
9
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy
62.066,15 zł
100
Sp.j ,59-620 Gryfów Śląski,
Proszówka 36
Jedynym kryterium była cena -100% .Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Oferta nie podlega odrzuceniu .

Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 1 lit a) pzp Umowa może być zawarta po opublikowaniu niniejszej
informacji.
- Część I G- Artykuły spożywcze :
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SIM” Sp. z o.o ,58-500 Jelenia Góra ,
ul. K Miarki 38
Cena wybranej oferty : 102.478,45 zł brutto
Uzasadnienie wybranej oferty : Oferta nr 10 D złożona przez firmę P.H.U „SIM” Sp.z o.o ,
58-500 Jelenia Góra , ul. K.Miarki 38 oferowała najniższą cenę za realizację zamówienia
Otrzymała najwyższą ilość punktów 100. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w
postępowaniu, oraz oferta jest zgodna z SIWZ.
W trakcie postępowania wpłynęło 2 oferty
Nazwa wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert.
Nr
Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz
Cenna brutto
Liczba punktów
oferty adres wykonawcy
10D
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 102.478,45 zł
100
„SIM” Sp.z.o.o, 58-500 Jelenia Góra,ul.
K.Miarki 38
11
„OAZA” Sp.z o.o ,65-775 Zielona
117.967,00 zł
86,87
Góra,ul. Zacisze 18c, Magazyn, 58-500
Jelenia Góra ul. Podgórna 9
Jedynym kryterium cenowym była 100%
Złożone oferty są zgodne z SIWZ , nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Żadna oferta nie została odrzucona.
Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 3lit a) Pzp. Umowa może być zawarta po publikacji niniejszej
informacji.
-Cześć I H- Mrożone warzywa i Owoce :
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SIM” Sp.z o.o ,58-500 Jelenia Góra ,
ul. K Miarki 38
Cena wybranej oferty : 102.478,45 zł brutto
Uzasadnienie wybranej oferty : oferta nr 10E złożona przez firmę Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe „SIM” Sp. zo.o, 58-500 Jelenia Góra, ul. K Miarki 38 oferowała
najniższą cenę za realizację zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów 100.
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
W trakcie postępowania wpłynęła 1 oferta.
Nr
Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz
Cena brutto
Liczba punktów
oferty adres wykonawcy
10E
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 2031,00 zł
100 punktów
„SIM” z o.o , 58-500 Jelenia Góra, ul.
K.Miarki 38
Jedynym kryterium była cena 100%. Złożona oferta jest zgodna z SIWZ nie podlega
wykluczeniu z postępowania i nie została odrzucona.
Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 1 lit a ) Pzp.Umowa może zostać zawarta po opublikowaniu
niniejszej informacji .
-Część I I – Woda źródlana niegazowana

Działając zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 Pzp Zamawiający informuje że przedmiotowe
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione w zakresie tej
części.
Uzasadnienie : W postępowaniu w zakresie Części I I –woda źródlana niegazowana nie
złożona została żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu .

