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Wszyscy uczestnicy postępowania

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 9ż ustawy z dnia ż9 sĘcznia ż004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający
informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarga nieograniczonego na podstawie ań. 39
ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 1l ust. 8 ustawy Pzp. na sukcesywną dostawę arĘkuł spożywcrych w roku szkolnym
2015lż016 do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach dokonano wyboru najkorzystniejszej of€rty.

W postępowaniu złożono 6 ofeń.

o W części Nr 1 pn. ,,Mięso i przetwory mięsne" oferĘ złoĘli następujący Wykonawcy:

1) SZYNEX Hurtownia Mięsa i Wędlin Sp. z o.o., ul. Brzeska 76, 08-1 l0 Siedlce.

2) ZaWad Mięsny MOŚCIBRODY Sp. zo.o.,Mościbrody 53, 08-112 Wiśniew.

3) ZaĘad Mięsny WierzejkiJ.M. Zdanowscy Spółkajawna, Pfudy 21, 21-404 Trzebieszów.

o 'W części Nr 2 pn. ,rWarrywa, owoce" oferty złoĘli następujący Wykonawcy:

W tej części zamówienia nikt nie ńoĘł ofert.

. W cĘści Nr 3 pn. ,,Nabiał i produkty mleczarskie" ofeĄl złoĘ|inastępujący Wykonawcy:

l) SZYNEX Hurtownia Mięsa i Wędlin Sp. z o.o., ul. Brzeska 76, 08-1l0 Siedlce.

o W części Nr 4 pn. ,,Mrożonki" oferĘl złoĘli następujący Wykonawcy:

1) REN Sp. z o.o. ul. Tartaczna3,26-600 Radom. Oddziń - Kolonia Żelków ul. Przemysłowa}9a
08-110 Siedlce.

2) IGLOTEX - Łukasz Sp. z o. o Porosły 99,16-070 Choroszcz.

o W części Nr 5 pn. ,,Różne artykuĘ spoĄrwczeo' oferĘ złoĘli następujący Wykonawcy:

W tej części zamówienia nikt nie złoĘł ofert

o W części Nr 6 pn. ,rPiecąnvo" oferĘ złoĘli następujący Wykonawcy:

1) P.P.H.U JoŃScY Z. Joński, I. Joński, ul. A. ogińskiej 4,08-125 Suchożebry.

r W części Nr 7 pn. ,,Jaja" oferty złoĘli następujący Wykonawcy:

l) SZYNEX Hurtownia Mięsa i Wędlin Sp. z o.o., ul. Brzeska 76, 08-1l0 Siedlce.

Zamavłiający dokonał oceny i porównania ńożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie z
postanowieniami SIWZ przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryteriami:
ceny - 94% (94 pkt.) oraz termin płatności faktury - 6% (6 pkt.).

Na podstawie oceny spełniania warunków udziafu w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż

W części Nr 1 pn. ,,Mięso i przetwory mięsne'o oferta,Nr 2 złożona przez Zakdiąd Mięsny
MOŚCIBRODY §p. z o.o., Mościbrody 53o 08-112 Wiśniew, odpowiada wsąystkim wymaganiom
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowieniaizostńaocenionajako najkor4ystniejsza w
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oparciu o podane w SIWZ kryteria q,yboru ofer1. Oieńa wybranego Wykonawcy otrzylnała łączną ilość
punktów - 100.

W tei cześci zamówienia nie wvkluczono żadnego Wykonawcy

W tei cześci zamówienia nie odrzucono żadnei oferty.

Wykaz i porównanie wszystkich ofeft złożonych w części l zamówienia:

W części Nr 3 pn. ,,Nabiał i produkty mleczarskie" oferta Nr 1 złozona przęz SZYNBX Huńownia
Mięsa i Wędlin Sp. z o.o., ul. Brzeska 76, 08-110 Siedlce odpowiada wszrystkim wymaganiom
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymŃa łączną ilość
punktów - 96.

W tei cześci zamówienia nie wvkluczono żadnego Wykonawcv

w tei cześci zamówienia nie odrzucono żadnei oferĘ.

Wykaz i porównanie wszystkich ofert złozonych w części 3 zamówienia:

W części Nr 4 pn. ,,Mrożonki" oferta Nr 6 złożonaprzez IGLOTEX - Łukasz Sp. z o. o PorosĘ 99,

16-070 Choroszcz odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i została oceniona jako najkorrystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru ofert,

ofertawybranegoWykonawcyotrzymałałącznąilośćpunktów-100.

w tei części zamówienia nie wvkluczono żadnego wykonawcy.

w tei cześci zamówienia nie odrzucono żadnei oferĘ.

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy

Punkty w
kryterium
cena brutto

Punkty w
kryteriuń termin
płatności faktury

Puńktac.ia
iączna

Kolejność oterĘ
zgpdnie z
kryteriami ]

wVboru

1

SZYNEX Hurtownia Mięsa
i Wędlin Sp. z o.o.,
ul. Brzeska 76,
08-1 l0 Siedlce.

90 pkt. 2 pkt. 92 pkt. oferta trzecia w
kolejności

2
Zaklad Mięsny
MOŚCIBRODY
Sp. z o.o.,
Mościbrody 53
08-1l2 Wiśniew.

94 pkt. 6 pkt. 100 pkt.

Oferta pierwsza w
kolejności -
najkorzystniejsza

4
Zaklad Mięs ny Wierzej ki
J.M. Zdanowscy Spółka
jawna,
Płudy 2 1,

21-404 Trzebieszów.

93 pkt. 6 pkt. 99 pkt. Oferta druga w
kolejności

P,ńnkly w,,-"
,Fr_,ł+..Ę'.l_.ull,
.lączna_ ^ 
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l

SZYNEX Hurtownia
Mięsa i Wędlin
Sp. z o.o.,

ul. Brzeska 76,

08-1 l0 Siedlce.

94 pkt. 2 pkt. 96 pkt.

Oferta pierwsza w
kolejności -
najkorzystniejsza
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Wykaz i porównanie wszystkich ofeftzłożonych w części 4 zamowlenla:

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy

Punkty w
kryterium cena
brutto

Punkty w
kryterium
termin płatności
fakturv

Punktacja
łączna

Kolejność oferty
zgodnie z
kryteriami
wvboru

3
REN Sp. z o.o.
ul. Tartaczna 3,26-600
Radom. Oddzial -
kolonia zelków
ul, Przemysłowa29a
08-1 l0 Siedlce.

91 pkt. 6 pkt. 97 pkt. Oferta druga w
kolejności

6 IGLOTEX - Łukasz Sp.
z o. o PorosŁy 99
l6-070 Choroszcz.

94 pkt, 6 pkt. 100 pkt.
Oferta pierwsza w
kolejności -
najkorzystniejsza

W części Nr 6 pn. ,oPiecąrwo" oferta Nr 5 złozona przez P.P.H.U JOŃSCY Z. Joński, I. Joński,
ul. A. Ogińskiej 4,08-125 Suchożebry odpowiada wsrystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówięnia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ
kryteria wyboru ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzlmńałączną ilość punktów - 100.

w tei cześci zamówienia nie wvkluczono żadnego wykonawcv.

w tei cześci zamówienia nie odrzucono żadnei ofertv.

Wykaz i porównanie wszystkich ofert złożonych w części 6 zamówienia:

W części Nr 7 pn. ,rJaja" oferta Nr 1 złożonaprzez SZYNEX Huńownia Mięsa i Wędlin Sp. z o.o.,

ul. Brzeska 76, 08-110 Siedlce odpowiada wsązstkim wymaganiom określonym w Specylrkacji
Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ
kryteria wyboru ofert. Ofeta wybranego Wykonawcy otrrymałałączną ilość punktów - 96.

w tei cześci zamówienia nie wvkluczono żadnego wvkonawcv.

w tei cześci zamówienia nie odrzucono żadnei ofertv.

Wykaz i porównanie wszystkich ofert ńożonych w części 7 zamlwienia:

Numdi
ofert},i,.,

PUn kly:l,rvi.' ......:.,

kr-ytCiin:ai.4i,,
cCńa,.b!łtiÓ.,,,..,.

*dliłinpśtlo-fc'f.iY',
Ż.§bdni'óiż, 
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5
P.P.H.U JONSCY
Z. Joński, I. Joński,
ul. A. Ogińskiej 4,
08-125 Suchozebry.

94 pkt. 6 pkt. 100 pkt.
Oferta pierwsza w
kolejności -
naj korzystniejsza

l
SZYNEX Hurtownia Mięsa
i Wędlin Sp. z o.o.,
ul, Brzeska 76,
08-1 10 Siedlcę.

94 pkt. 2pkt. 96 pkt.
Oferta pierwsza w
kolejności -
najkorzystniejsza
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Zamawiający informuje, iż umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte z wybranymi w

postępowaniu Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom

e-mailem niniejszego zawiadomienia tj. nie wcześnięj niż 14.09.2015 r.

Z poważaniem:

szKoŁY

ż*fficlfu

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrrplrania zawiadomienia o wybone najkorrystniejszej
oferty na adres e-maila: zspsuch@wp.pl.

i,

a
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