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OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 

na Zakup, dostawę i rozładunek artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola 

Miejskiego w Barczewie w okresie od 02.01.2019 do 31.12.2019 r 

Znak sprawy: PM 271.1.2018 

Strona internetowa:www.przedszkolebarczewo.pl, http://mzoizbarczewo.bip.gmina.pl 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty 

Na podstawie art.92,ust.1 pkt 1 w związku z art.91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r 

Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986), zawiadamia się, że w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup, dostawa i rozładunek artykułów 

na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Barczewie” do realizacji zamówienia wybrane zostały 

następujące oferty: 

1. Na część 1 Zakup, dostawa i rozładunek artykułów ogólnospożywczych do Przedszkola 

Miejskiego w Barczewie wybrana została oferta nr 4 - Aber Sp. z o. o. ul. Sprzętowa 3 

10-467 Olsztyn 

 Część 1- kryteria-60 pkt 

Część 2- kryteria- 40 pkt 

Cena wybranej oferty dla części 1 – 49 339,57  zł 

Oferta uzyskała razem -100 pkt 

 

2. Na część 2 Zakup, dostawa i rozładunek produktów pochodzenia zwierzęcego (mięso i 

jego przetwory) wybrana została oferta  nr 7  – Firma Produkcyjno – Handlowa Piotr 

Nowakowski 10 – 364 Olsztyn, ul. Tracka 5 

Część 1-kryteria-60 pkt 

Część 2-kryteria-40 pkt 

Cena wybranej oferty dla części 2 – 51 118,2 zł 

Oferta uzyskała razem – 100 pkt 

http://www.przedszkolebarczewo.pl/


3. Na część 3 Zakup, dostawa i rozładunek ziemniaków, warzyw, jarzyn, owoców i 

orzechów dla Przedszkola Miejskiego w Barczewie wybrana została oferta nr 6 – Handel 

Okrężny Hurt – Detal Artykułami Spożywczo – Rolnymi oraz Transport Usługowy 

Lucjan Dymitriew, 10  - 673 Olsztyn, ul. Białostocka 2/1 

 Część 1-kryteria-60 pkt 

Część 2-kryteria-40 pkt 

Cena wybranej oferty dla części 3 – 46 631,07 zł 

Oferta uzyskała razem - 100 pkt 

4. Na część 4 Zakup, dostawa i rozładunek mrożonek ( ryby przetworzone i konserwowe, 

warzywa i owoce mrożone) dla Przedszkola Miejskiego w Barczewie wybrana została 

oferta nr 1 – REN Sp. z o.o. 26 – 600 Radom, ul. Tartaczna 3 

Część 1 – kryteria 60 pkt 

Część 2 – kryteria 40 pkt 

Cena wybranej oferty dla części 4 – 40 778,64 zł 

Oferta uzyskała razem – 100 pkt 

5. Na część 6 - Zakup, dostawa i rozładunek ,pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i 

ciastkarskich do Przedszkola Miejskiego w Barczewie wybrana została oferta nr 3 -  

Firma Produkcyjno – Handlowa „MARCEL” ul. Kościuszki 23A  11-320 Jeziorany. 

Część 1 -kryteria -60 pkt 

Część 2 -kryteria-40pkt 

Cena wybranej oferty dla części 6 – 26 870,85 zł  

Oferta uzyskała razem – 100pkt  

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami nr 1 „najniższa cena” i kryterium nr 2 „termin płatności” -

złożone oferty nr 4, 7, 6, 1, 3 są najkorzystniejsze, spełniają pozostałe warunki stawiane przez 

SIWZ i ustawę p. z. p. 

Uzasadnienie prawne- spełnienie warunku art.91 ustawy p.z.p. 

1. Informuję, że dane dotyczące firm (wraz z siedzibą, adresem itp.) można się zapoznać w 

siedzibie Zamawiającego. 



2. Z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca. 

3. Termin po którym mogą być zawarte umowy to  17.12.2018r. 

 

DYREKTOR  
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