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Białystok, 19 sierpnia 2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Podstawa prawna:

art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)1.

Oznaczenie sprawy:

ZP-1/PS82/17

Nazwa nadana zamówieniu przez
Zamawiającego:

„Zakup i dostawa artykułów spożywczych”

Część 1 zamówienia: „MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE”

1.

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:
AL BA sp.j. Podlaskie Centrum Mięsne Żuraw i Gryko
ul. I Armii Wojska Polskiego 2D; 15-578 Białystok

Uzasadnienie wyboru:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego – 100,00 pkt, (w tym: cena – 60 pkt, czas realizacji
dostawy dodatkowej – 40 pkt) oraz spełnia wymagania wynikające z SIWZ.

2.

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna
punktacja:

a)

Handel Artykułami Mięsnymi i Spożywczymi Jolanta Ciepła
ul. Magnoliowa 5 15-669 Białystok:


1

punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 56,70 pkt

zwanej dalej: ustawą PZP
1
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b)



punktacja przyznana w kryterium „czas realizacji dostawy dodatkowej” – 40,00 pkt



łączna punktacja – 96,70 pkt

Zakład Mięsny BOST Jakim Bogdan Jakim Stanisław sp.j.
ul. Lipowa 48; 18-106 Turośń Kościelna:

3.



punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 52,38 pkt



punktacja przyznana w kryterium „czas realizacji dostawy dodatkowej” – 40,00 pkt



łączna punktacja – 91,34 pkt

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
……………………….

4.

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
……………………….

5.

Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta: 28 sierpnia 2017 r.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia
publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Część 2 zamówienia: „MROŻONE WARZYWA, OWOCE, RYBY”

1.

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:

REN sp. z o.o.
ul. Tartaczna 2; 26-600 Radom

Uzasadnienie wyboru:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego – 100,00 pkt, (w tym: cena – 60 pkt, czas realizacji
dostawy dodatkowej – 40 pkt) oraz spełnia wymagania wynikające z SIWZ.

2.

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna
punktację:
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a)

Hurt i Detal Artykuły Spożywczo-Rolne Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24; 18-200 Wysokie
Mazowieckie:

3.



punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 57,01 pkt



punktacja przyznana w kryterium „czas realizacji dostawy dodatkowej” – 40,00 pkt



łączna punktacja – 97,01 pkt

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
IGLOTEX-ŁUKASZ sp. z o.o.
Porosły 99; 16-070 Choroszcz
Stosownie do postanowień wynikających z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP Zamawiający odrzuca
ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent
wprawdzie przedłożył informację dotyczącą cen poszczególnego asortymentu, z pominięciem
jednakże formularza ofertowego wymaganego przez Zamawiającego.
Ponadto cena jaką oferent zaproponował w swej ofercie, przekracza środki jakie Zamawiający
przeznaczył na realizację przedmiotowej części zamówienia.

4.

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
……………………….

5.

Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta: 28 sierpnia 2017 r.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia
publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Część 3 zamówienia: „NABIAŁ”
Przesłanki unieważnienia części 3 zamówienia:

1.

Zamawiający unieważnia część 3 niniejszego postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP,
bowiem oferta z najniższą ceną (w cz. 3 jedyna oferta) znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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Część 4 zamówienia: „PIECZYWO I WYROBY PIEKARNICZE”
Przesłanki unieważnienia części 4 zamówienia:
1.

Zamawiający unieważnia część 4 niniejszego postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP,
bowiem nie złożono żadnej oferty.

Część 5 zamówienia: „WARZYWA, OWOCE, JAJA”

1.

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:
LEWIAN Wiesław Leoniuk
Baciki Bliższe 101; 17-300 Siemiatycze
Uzasadnienie wyboru:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego – 100,00 pkt, (w tym: cena – 60 pkt, czas realizacji
dostawy dodatkowej – 40 pkt) oraz spełnia wymagania wynikające z SIWZ.

2.

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna
punktacja:
……………………….

3.

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
……………………….

4.

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
……………………….

5.

Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta: 22 sierpnia 2017 r.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy PZP Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 (w tym postępowaniu:
5 dni), jeżeli w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
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Część 6 zamówienia: „ARTYKUŁY SUCHE”
Przesłanki unieważnienia części 6 zamówienia:

1.

Zamawiający unieważnia część 6 niniejszego postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP,
bowiem nie złożono żadnej oferty.

/-/ Anna Sołowiej
Dyrektor
Przedszkola Samorządowego Nr 82
w Białymstoku
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