
Jelcz-Laskowice, dnia 11.02.2016 r. 
 
PSP 2/ZP1/ 551/2016 
  
 
  

 

Informacja o  wyborze najkorzystniejszej oferty 

I  Działając  na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych  zamawiający przekazuje na piśmie informację z wyboru najkorzystniejszej oferty  w 

postępowaniu publicznym  na   dostawę artykułów  spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej w PSP 

nr 2 przy al. Młodych 1 w Jelczu-Laskowicach z możliwością składania ofert częściowych oddzielnie 

na: 

Część 1:   
Dostawa artykułów  spożywczych   
  
Część 2: 
Dostawa warzyw, owoców i grzybów   
 
Część 3: 
Dostawa artykułów mleczarskich   
 
Część 4: 
Dostawa mięsa, podrobów, drobiu, przetworów z mięsa     
 
Część 5: 
Dostawa   pieczywa      
 
Część 6: 
Dostawa   ryb    

   
Otwarcie ofert odbyło się w dniu  10.02.2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego w Jelczu-Laskowicach przy ul. W. Witosa 41    

Do upływu terminu składania ofert złożono   :  

 na  część  I  dostawę artykułów  spożywczych wg kolejności składania: 

1.      Piekarnia LIPIANIN G.W. Lipianin, 49-351 Przylesie 32, cena oferty 66,86 pkt.    ,  
          termin płatności  10 pkt , oferta  otrzymała   76,86 pkt. 
 
2.     PHUP  „  MIMAR ”  Marian Sopinka, 51-116 Wrocław, cena oferty 90 pkt   ,  
          termin płatności  10 pkt , oferta  otrzymała   100 pkt   

  
3.      PHUP  „ BLUGEL” Angelika Uchańska, ul. S. Świstackiego 5a, 50-430 Wrocław, cena  
          oferty  85,38 , termin płatności  10 pkt, oferta   otrzymała   95,38 pkt.   
 

Wybrano  ofertę złożoną   przez  PHUP  „  MIMAR ”  Marian Sopinka  , która okazała się 
najkorzystniejsza . 
  



Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą  możliwe będzie po 
dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni  od dnia przesłania  zawiadomienia   o wyborze 
najkorzystniejszej oferty tj. około  19.02.2016  r. 
Zamawiający skontaktuje się  z Wykonawcą w celu uzgodnienia terminu zawarcia umowy. 
  
 na część II  dostawę  warzyw,  owoców i grzybów  : 

1.      PHUP  „  MIMAR ”  Marian Sopinka, 51-116 Wrocław, cena oferty  90 pkt  ,  
          termin płatności  10 pkt , oferta  otrzymała  100 pkt 
 

Wpłynęła jedna oferta, która  spełnia kryteria wyboru ofert.  
Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą  możliwe będzie po 
dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni  od dnia przesłania  zawiadomienia   o wyborze 
najkorzystniejszej oferty tj. około  19.02.2016  r. 
Zamawiający skontaktuje się  z Wykonawcą w celu uzgodnienia terminu zawarcia umowy. 
 

  na część III  dostawę  artykułów mleczarskich  wg kolejności składania: 

1.      PHUP  „  MIMAR ”  Marian Sopinka, 51-116 Wrocław, cena oferty  80,44    zł,  
          termin płatności  10 pkt , oferta  otrzymała  90,44   pkt  
 
2.      PHUP  „ BLUGEL” Angelika Uchańska, ul. S. Świstackiego 5a, 50-430 Wrocław, cena  
          oferty   90 pkt , termin płatności  10 pkt, oferta  otrzymała   100 pkt.  
 
Wybrano  ofertę złożoną   przez  PHUP  „ BLUGEL” Angelika Uchańska    , która okazała się 
najkorzystniejsza . 
Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą  możliwe będzie po 
dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni  od dnia przesłania  zawiadomienia   o wyborze 
najkorzystniejszej oferty tj. około  19.02.2016  r. 
Zamawiający skontaktuje się  z Wykonawcą w celu uzgodnienia terminu zawarcia umowy. 

 
        
 na część  IV  dostawę   mięsa, podrobów, drobiu i przetworów z mięsa   : 

1.       GINASO Andrzej Gintrowicz 66-200 Jarocin, ul. Przemysłowa 8, cena oferty  
            90 pkt, termin płatności  10 pkt, oferta  otrzymała 100 pkt   
 
Wpłynęła jedna oferta, która  spełnia kryteria wyboru ofert.  
Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą  możliwe będzie po 
dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni  od dnia przesłania  zawiadomienia   o wyborze 
najkorzystniejszej oferty tj. około  19.02.2016  r. 
Zamawiający skontaktuje się  z Wykonawcą w celu uzgodnienia terminu zawarcia umowy. 

 
  
 na część  V  dostawę  pieczywa   wg kolejności składania: 

1.      Piekarnię LIPIANIN G.W. Lipianin, 49-351 Przylesie 32, cena oferty  48,16 zł,  
          termin płatności  10 pkt, oferta  otrzymała    58,16 pkt 
 



2.      SPOŁEM  Oława Sp. z o.o., ul. Brzeska 19, 55-200 Oława, cena oferty  90 pkt     
          termin płatności  10 pkt, oferta  otrzymała 100,00    pkt 
 
Wybrano  ofertę złożoną  przez   SPOŁEM Oława Sp. z o.o, która okazała się najkorzystniejsza . 
Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą  możliwe będzie po 
dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni  od dnia przesłania  zawiadomienia   o wyborze 
najkorzystniejszej oferty tj. około  19.02.2016  r. 
Zamawiający skontaktuje się  z Wykonawcą w celu uzgodnienia terminu zawarcia umowy. 

           
 na część  VI  dostawę   ryb   wg kolejności składania: 

1.       FISCHLAND Jan Augustynik , Trzebieszowice 12, 57-540 Lądek - Zdrój, cena oferty   
           90 pkt,  termin płatności  10 pkt, oferta  otrzymała    100  pkt 
 
2.      PHUP  „  MIMAR ”  Marian Sopinka, 51-116 Wrocław, cena oferty 85,49 pkt   ,  
          termin płatności  10 pkt , oferta  otrzymała  95,49    pkt  
 

3.      PHUP  „ BLUGEL” Angelika Uchańska, ul. S. Świstackiego 5a, 50-430 Wrocław, cena  
          oferty  87,96  , termin płatności  10 pkt, oferta  otrzymała   97,96    pkt.- 

            
Wybrano  ofertę złożoną  przez   FISCHLAND Jan Augustynik ,  która okazała się najkorzystniejsza . 
Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą  możliwe będzie po 
dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni  od dnia przesłania  zawiadomienia   o wyborze 
najkorzystniejszej oferty tj. około  19.02.2016  r. 
Zamawiający skontaktuje się  z Wykonawcą w celu uzgodnienia terminu zawarcia umowy. 
 

II Działając  na podstawie art. 92 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że 

w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert. 

III Działając  na podstawie art. 92 ust 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że 

w prowadzonym postępowaniu nie  wykluczono Wykonawców. 

 Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej   określone 

w dziale VI Ustawy prawo zamówień publicznych. 

  

Agata Skierska 

Dyrektor PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach 

 
 
 
 
 
 


