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Sygn. Sprawy: ZSP-ZP-071/03/2016                                                 Suchożebry, dnia 25 października 2016 r. 

 
 

                                                                        Wszyscy uczestnicy postępowania  
 
 

 
ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r., poz. 
2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie  art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. na sukcesywną 
dostawę artykuł spożywczych w roku szkolnym 2016/2017 do Zespołu Szkół Publicznych                                             
w Suchożebrach  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W postępowaniu złożono 4 oferty.  

 W części Nr 1 pn. „Mięso i przetwory mięsne” oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

1) Zakład Mięsny MOŚCIBRODY Sp. z o.o., Mościbrody 53, 08-112 Wiśniew. 

2) SZYNEX Hurtownia Mięsa i Wędlin  Sp. z o.o., ul. Brzeska 76,  08-110 Siedlce. 

 W części  Nr 2 pn. „Warzywa, oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

W tej części zamówienia nikt nie złożył ofert. 

 W części Nr 3 pn. "Owoce” oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

W tej części zamówienia nikt nie złożył ofert. 

 W części  Nr 4 pn.  „Nabiał i produkty mleczarskie” oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

1) SZYNEX Hurtownia Mięsa i Wędlin  Sp. z o.o., ul. Brzeska 76,  08-110 Siedlce. 

 W części  Nr 5 pn.  „Mrożonki i ryby”  oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

1) HURT I DETAL Art. Spożywczo - Rolne Anna Siekierko, ul. Szpitalna 2, 18-200                                             
Wysokie Mazowieckie. 

 W części  Nr 6 pn.   „Różne artykuły spożywcze" oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

1) HURT I DETAL Art. Spożywczo - Rolne Anna Siekierko, ul. Szpitalna 2, 18-200                                             
Wysokie Mazowieckie. 

 W części  Nr 7 pn.  „Pieczywo” oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

1) P.P.H.U "JOŃSCY" Z. Joński, T. Joński, ul. A. Ogińskiej 4, 08-125 Suchożebry. 

 W części  Nr 8 pn.  „Jaja” oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

1) ) SZYNEX Hurtownia Mięsa i Wędlin  Sp. z o.o., ul. Brzeska 76,  08-110 Siedlce. 

 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie z 
postanowieniami SIWZ przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryteriami: 
ceny – 60% (60 pkt.) oraz termin płatności faktury – 40% (40 pkt.). 

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

W części Nr 1 pn. „Mięso i przetwory mięsne” oferta Nr 2 złożona przez Zakład Mięsny MOŚCIBRODY 

Sp. z o.o., Mościbrody 53, 08-112 Wiśniew, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 
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podane w SIWZ kryteria wyboru ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała łączną ilość punktów - 

100. 

W tej części zamówienia nie wykluczono żadnego Wykonawcy  

W tej części zamówienia nie odrzucono żadnej oferty. 

W tej części zamówienia nie dopuszczono żadnego Wykonawcy do dynamicznego systemu zakupów; 

W tej części zamówienia nieustanowiono dynamicznego systemu zakupów; 

Nie dokonano unieważnienia postępowania w tej części zamówienia 

 

Wykaz i porównanie wszystkich ofert złożonych w części 1 zamówienia: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Punkty w 
kryterium 
cena  brutto 

Punkty w 
kryterium termin 
płatności faktury  

 
Punktacja 
łączna  

Kolejność oferty 
zgodnie z 
kryteriami wyboru  

 
2 

MOŚCIBRODY  
Sp. z o.o.,  
Mościbrody 53 
08-112 Wiśniew. 

 
60 pkt. 

 

 
40 pkt. 

 

 
100 pkt. 

 

 
Oferta pierwsza w  
kolejności - 
najkorzystniejsza   

 
3 

Zakład Mięsny SZYNEX 
Hurtownia Mięsa i Wędlin  
Sp. z o.o.,  
ul. Brzeska 76,                                                      
08-110 Siedlce. 
  

 
 
     53,47 pkt. 

 
 

40 pkt. 

 
 

93,47 pkt. 
 

 
Oferta druga  w 
kolejności  

 

W części Nr 4 pn. „Nabiał i produkty mleczarskie” wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez  SZYNEX 
Hurtownia Mięsa i Wędlin  Sp. z o.o., ul. Brzeska 76,  08-110 Siedlce. Wykonawca jako jedyny złożył 
ofertę w tej części zamówienia. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ 
kryteria wyboru ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała łączną ilość punktów - 100. 

W tej części zamówienia nie wykluczono żadnego Wykonawcy  

W tej części zamówienia nie odrzucono żadnej oferty. 

W tej części zamówienia nie dopuszczono żadnego Wykonawcy do dynamicznego systemu zakupów; 

W tej części zamówienia nieustanowiono dynamicznego systemu zakupów; 

Nie dokonano unieważnienia postępowania w tej części zamówienia 

 

Wykaz i porównanie wszystkich ofert złożonych w części 4 zamówienia: 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Punkty w 

kryterium 

cena  brutto  

Punkty w kryterium 

termin płatności 

faktury  

Punktacja 

łączna 

Kolejność oferty 

zgodnie z 

kryteriami wyboru 

 

3 

SZYNEX Hurtownia 

Mięsa i Wędlin                                              

Sp. z o.o.,                                        

ul. Brzeska 76,                                                      

08-110 Siedlce. 

 

60 pkt. 

 

 

40 pkt. 

 

 

100 pkt. 

 

Oferta pierwsza w 

kolejności - 

najkorzystniejsza 

 

W części Nr 5 pn. „Mrożonki i ryby” wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez HURT I DETAL Art. 
Spożywczo - Rolne Anna Siekierko, ul. Szpitalna 2, 18-200, Wysokie Mazowieckie. Wykonawca jako 
jedyny złożył ofertę w tej części zamówienia. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 



 
 

 

Strona 3 z 4 
 

podane w SIWZ kryteria wyboru ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała łączną ilość punktów - 
100. 

W tej części zamówienia nie wykluczono żadnego Wykonawcy  

W tej części zamówienia nie odrzucono żadnej oferty. 

W tej części zamówienia nie dopuszczono żadnego Wykonawcy do dynamicznego systemu zakupów; 

W tej części zamówienia nieustanowiono dynamicznego systemu zakupów; 

Nie dokonano unieważnienia postępowania w tej części zamówienia 

Wykaz i porównanie wszystkich ofert złożonych w części 5 zamówienia: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Punkty w 
kryterium cena  
brutto  

Punkty w 
kryterium termin 
płatności faktury  

Punktacja 
łączna 

Kolejność oferty 
zgodnie z 
kryteriami wyboru 

 
1 

 

 HURT I DETAL                                                            
Art. Spożywczo - Rolne 
Anna Siekierko                                                             
ul. Szpitalna 2, 18-200, 
Wysokie Mazowieckie. 

 
60 pkt. 

 
40 pkt. 

 
100 pkt. 

 

Oferta pierwsza w 
kolejności – 
najkorzystniejsza 
 

 

W części Nr 6 pn. „Różne artykuły spożywcze"  wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez HURT I DETAL 
Art. Spożywczo - Rolne Anna Siekierko, ul. Szpitalna 2, 18-200, Wysokie Mazowieckie. Wykonawca 

jako jedyny złożył ofertę w tej części zamówienia. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała łączną 
ilość punktów - 100. 

W tej części zamówienia nie wykluczono żadnego Wykonawcy  

W tej części zamówienia nie odrzucono żadnej oferty. 

W tej części zamówienia nie dopuszczono żadnego Wykonawcy do dynamicznego systemu zakupów; 

W tej części zamówienia nieustanowiono dynamicznego systemu zakupów; 

Nie dokonano unieważnienia postępowania w tej części zamówienia 

Wykaz i porównanie wszystkich ofert złożonych w części 6 zamówienia: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Punkty w 
kryterium cena  
brutto  

Punkty w 
kryterium termin 
płatności faktury  

Punktacja 
łączna 

Kolejność oferty 
zgodnie z 
kryteriami wyboru 

 
1 

 

 HURT I DETAL                                                            
Art. Spożywczo - Rolne 
Anna Siekierko                                                             
ul. Szpitalna 2, 18-200, 
Wysokie Mazowieckie. 

 
60 pkt. 

 
40 pkt. 

 
100 pkt. 

 

Oferta pierwsza w 
kolejności – 
najkorzystniejsza 
 

 

W części Nr 7 pn. „Pieczywo” wybrano ofertę Nr 4 złożoną przez P.P.H.U "JOŃSCY" Z. Joński, T. 
Joński   ul. A. Ogińskiej 4, 08-125 Suchożebry. Wykonawca jako jedyny złożył ofertę w tej części 
zamówienia. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria 
wyboru ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała łączną ilość punktów - 100. 

W tej części zamówienia nie wykluczono żadnego Wykonawcy  

W tej części zamówienia nie odrzucono żadnej oferty. 

W tej części zamówienia nie dopuszczono żadnego Wykonawcy do dynamicznego systemu zakupów; 

W tej części zamówienia nieustanowiono dynamicznego systemu zakupów; 

Nie dokonano unieważnienia postępowania w tej części zamówienia 

Wykaz i porównanie wszystkich ofert złożonych w części 7 zamówienia: 
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Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Punkty w 
kryterium cena  
brutto  

Punkty w 
kryterium termin 
płatności faktury  

Punktacja 
łączna 

Kolejność oferty 
zgodnie z 
kryteriami wyboru 

 
1 

 
 P.P.H.U "JOŃSCY"                                      
Z. Joński, T. Joński                                             
ul. A. Ogińskiej 4,                                              
08-125 Suchożebry. 

 
60 pkt. 

 
40 pkt. 

 
100 pkt. 

 

Oferta pierwsza w 
kolejności – 
najkorzystniejsza 
 

 

W części Nr 8 pn. „Jaja” wybrano ofertę Nr  3 złożoną przez SZYNEX Hurtownia Mięsa i Wędlin                                       
Sp. z o.o., ul. Brzeska 76,  08-110 Siedlce. Wykonawca jako jedyny złożył ofertę w tej części zamówienia. 
Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru 
ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała łączną ilość punktów - 100. 

W tej części zamówienia nie wykluczono żadnego Wykonawcy  

W tej części zamówienia nie odrzucono żadnej oferty. 

W tej części zamówienia nie dopuszczono żadnego Wykonawcy do dynamicznego systemu zakupów; 

W tej części zamówienia nieustanowiono dynamicznego systemu zakupów; 

Nie dokonano unieważnienia postępowania w tej części zamówienia 

Wykaz i porównanie wszystkich ofert złożonych w części 8 zamówienia: 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Punkty w 

kryterium 

cena  brutto  

Punkty w kryterium 

termin płatności 

faktury  

Punktacja 

łączna 

Kolejność oferty 

zgodnie z 

kryteriami wyboru 

 

3 

SZYNEX Hurtownia 

Mięsa i Wędlin                                              

Sp. z o.o.,                                        

ul. Brzeska 76,                                                      

08-110 Siedlce. 

 

60 pkt. 

 

 

40 pkt. 

 

100 pkt. 

 

Oferta pierwsza w 

kolejności - 

najkorzystniejsza 

 

                                                                                     
Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części: 

 Nr 2 pn. "Warzywa” - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. z uwagi na to, iż do upływu 
terminu składania ofert w tej części zamówienia nie wpłynęła żadna oferta. 

 Nr 3 pn. "Owoce” - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. z uwagi na to, iż do upływu terminu 
składania ofert w tej części zamówienia nie wpłynęła żadna oferta. 

 

 
                                                                                   Z poważaniem: 

 
 

                             Elżbieta  Żelazowska 
Dyrektor 

ZSP w Suchożebrach 
 

 
 

 
 


