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Mlokó\,r dnia 2'7 _05 _2022 l

NI pisma: SP.26.1.9.2022

IMORMACJ_A O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W CZĘŚcl NR t.2,3,4 ó,7 l 8

oruz

UMEWAŻMENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 5

Informacja dla wszy§tkich wykonawców uczestniczących w postępowarriu
plowadzon}Ąn w Ębie podstawow)m bez prowadzenia negocjacji na podst8wie ań. 275 pkt 1

ustawy z dnia l1 wrześńa 2019 r Prawo Zamówień Pubticznych (tj. Dż. IJ. z 2O2l r. poz.
1729, zę zm.), zwaną dalej ,,ustawą Pzp", na §llKcEsYWNĄ DosTAwĘ ŻYwNoŚcI.
część 1 - Do§tawa świeżego mięsa i wędlin
część 2 - Do§tawa mrożonek i ryb mrożonych
Część 3 - Dostawa warznł i owoców
Część 4 - Dostawa produklórł mleczar§kich
Część S - Dostawa świeżego pieczywa, wlrobów piekarskich i ciastkarskich
Część 6 - Dostawa w}Tobów garmażeryjlych
Część 7 - Dostawa pozo§talych produklów spoĄwczych
cześć8-Dostawajaj

W prżędmiotow}n postępowaniu zostĄ złożone następujące oferty:

Nr
of€rĘ

Firma (nazwa) lub nazwisko
oYaz adres wykona\Ycy

cena ofćńowa brutto
Termitr realŁacji

dostarłY od zJoź€nia

zamówienia

l, Fima Handlowa,,DaIg-Bis"
Spółka jawna Grzegorz HajczŃ
Dariusz Nowacki
ul, Szkolna 13
05-500 Piaseczno

Część nr 4 ,ł5 427,00 zl brutto

Część nr 7 146 366,90 zł brutto

Cąśćlll4 1dzień

Część nr '7 - l dzigń
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2. ovotzer service s.C GrzegoĘ
Dziewulski Olgierd Gadziński
ul. Telewżyjna 31,Ą
0 1 -492 War§żawa - Bemowo

Cześć nr 2- 86 989,50 zł brutto

CZęść nr 7 140 500.73 Zł brutto

Cześónr2 1dzień

cZęśćnr7-1dzień

3, Baj III SP, z o.o. Sp, k.
ul. Malszałkowska 140lok. 56
00-06 l Warszawa -Śródmięście

Część nr 2 78 608,89zł brutto
PoDrawiono na: cześć nr 2:
78.672.10 zL bnftto

Cąśćnr2-1dńeń

4, P.H.ESTA Marcin BŃowski
ul. Jedności 6
05-506 LesznowoIa

Cześć nr 4- 37 943.00 zl brutto

Cześć nr 7- t0t 003.00 zl brutto

Czcść nr 8 - 7 848.00 zł hrntfo

CZęśćnr4-1dzień

Częśćnr7 l dzień

CZęść 8 1 dzień

5, Robert Figura Zakład
Produkcyjno-Handlowo-
Usługowy ,,Smaczek"
Wielogóra, ul. Dfuga 11

26-660 ]edlińsk

Cześć nr 6 - 49 295.00 zł brutto
Częśćnr6_1dzień

6. P,lJ.Il, Marcin Seliga
Pryb,vszerv uJ. Gościniec 56
26-803 Promna

Część nr 3 157 945.5tl z1 hrotfn
Częśćff3-1dzień

,7, FHU SOB-MAX Jac€k Soboń
Nowa lwiczna, ul. Kielecka 35
05-500 Piaseczno

Czcść nr 1 -,271 36I.|t0zl brntfn
Częśćnr1-1dzień

8, Mariusz Jaworski BRAWO
ul, H.SieŃiervicza 34a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

C]żęść m 1 278 874,86 7.ł brutto

Cześć rt 8 - l0 791,00zł blut1o

Część nr l -
wykonawca nie
w§kazll terminu

Część nr 8 -1dzień
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Poniżej streszczcnie ocen i porólrranie zau,iclające punktację przl,znaną ofeńom w
każd!,m kl!-te um oceny ofet1 i łączną punktację ważnych ol'er| Złożon!,ch W przedmiotowym
postępowaniuI

W części nr l:

Zamawiający odtzlcił ofeńę nr 8 w części nr l - na podstawie ań. 226 ust 1 pkt
10) ustawy Pzp ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny.

Wykonawca w swojej ofercie ńe uwzględnił wszystkich elementó\M zamówienia w
fomularzu asoń},mentowo-cenowlłn dla części nr 1, nie vykazał żadnej kwoty dla poz. nr
13 tj. Udziki z kurczaka _ podobnej wielkości, o wadze od 15 do 20 dag, oczyszczonę)
um}te i świeże, bez oznak zepsucia, o zapachu chaTakterystycmyrr dla nogi kwczaka, skóra
bez pftebarńń oftż bez zarieczyszczei obcych oraz krwi.

W zwiqzku z powyższlm oferta w części rt 1 podlega odrzuceniu.

w części nr 2:

NI oferty ]rilrra olazwa) lub nażwjsko oraz
adreS W},kona!Vc}

Uzyskane punkty
\ł kr}t€rium:

brutto/C

Uzyskane punĘ W
kr}terium:

Termin r€alizacji
dostałYy od złoż€nia

zamówienia/Ę

Łączna suma
punktów lPktl

,7-

FHU soB-MAx Jacek soboń
Nowa Twiczna, ul. Kielecka 35
05-500 Piaseczno

60,00 40,00 l00.00

8, Maxiusz JawoTski BRAWO
uI. H. Sienkiewicza 34a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Qlitląętltąpptll

Nr oferty |irnra (nazwa) ]ub nażwisko oraz
adres W}kona\ycy

Uży§kane punky

brutto/c

Uzyskane ptml§y w
lo],t€Iium:

T€rmfu realżacji
dostały od złożenia

zamówietria,lKj

Łączna suma
punktów [Pkt]

2- Ovożer Sewice S.C Grzegorz
Dziełrrlski Olgierd Gadżński
ul. T€lewizyjna 31A
01-492 Warszawa , Bemowo

\41) 40,00 94.22
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3. Baj III SP. z o.o. Sp. k.
ul. Ma$załko\Mska l40 lok_ 56
00-061 Warszawa -
śródmieście

60.00 40,00 l00.00

W części nr 3:

w cżęści nr 4:

Firnla 0rauwa) lub na,wisko oraz
adres W)konalycy

Uzyskl]ne punkty

brutto/C

Uż)§kane punlcy w
k ],terium:

Tennin realizacji
dosta§T od żożenia

za nówieni./Kj

punktów [Pkt]

6. P.U_Il, Marcin Seiiga
Prybyszew ul, Gościniec 56
2ó-803 Promna

60,00 ,ł0,00 100.00

Nr olerty Fnrna (nażna) lub nazwisko oraz
adrcs wykonawcy

b|.Utto/C

Uzyskane punkty w
Ęxedum:

T€rmin realizacji
do§tarłT od zlożnia

zanówienia/Kj

Łączna suma
punktów [Pkt]

I lritma Handlowa ,.Dalg_ Bis''
Spółkajawna Grzegor.z
Hajczuk
DariusZ No§aoki
ul. Szkolna 13

05-500 Piaseczno

50,12 40,00 90,12

4, P,H.ESTA N{lrrcin Bukowski
rr1, ]cdności 6
05-506 Lesznorł,o1a

60,00 40,00 l00.00
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w cześci nr 6:

Nr ofety Fnma o]az\va) lub nazwisko oraz
adreS wykona1|c},

UzyskaDe punlcy
w k),terium:

brutto/C

Uzyskane punkty w
krytelium:

Termin realizacji
dostawy od złożenia

zamówienia,/Kj

Łączna §uma
punktów [Pkt]

Robeft Figura Zakład
ProdŃryjno-Handlowo-
Usługowy ,,Smaczek'
Wielogóra, ul. Długa 11

26-660 Jędlińsk

ó0,00 40.00 100

W części nr 7l

Nr oferty I,iina (na7wa) ]ub nazwisko oraz
adres Wykonawcy

Uzyskane punldy
w Ęńerium|

brutto/C

Uzyskane punkty \ł
lolt€rium:

Termin r€aliżacji
do§tałT od złożenia

zamówienia/Kj

punktów lPktl

] Firma Handlowa,,DaIg-Bi§"
Spółka jawna Grzegorz
Hajczuk
Dariusz Nowacki
ul. Szkolna 13

05-500 Piaseczno

41,40 40,00 81,40

2

Ovotzer Service S.C Grzegorz
Dziewrrlski Olgierd Gadzński
ul. Telewizyjna 31A
01-492 waxszawa - Bemo\ło

43,13 40,00 83,13

P,H,ESTA jvarcin Bukowski
ul, Jedności 6
05-506 I-eszno\łola

60,00 40,00 100.00
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W części nr 8:

Łączna suma
punktów JPkt]

Uzyskane punkty w
l§lęrium:

Termin realizacji
dostawy od złożenia

zanówienia/Kj
brutto/C

Fi na (nau\ła) lub rrazlvisko oraz
adfes W}konaBcy

P.Il,ESTA Nlarcin Btkorł,ski
ul, Jedności 6
()5-50ó Le\Zno\Ąola

Ma usz Jaworski BRAWo
ul. H.SieŃiewicza 34a

05-825 Gro<lzisk Mazowiecki

Dla części nr 1

Zamańający uzrrał za najkorzystniejsą ofeńę nr ?_w części nr 1,,kióra została

"roZ"""-i-"" 
ńvri"na$cę FHL SOli-MŃ jacek Soboń, Nowa lwicma_ rr!, Kielecka 35,

&:lil;ń;;;# "" 
kwoĘ 2?1,361,00 zł brutto, oraz udzielonym termin€m realizacii

i".i"*" "a)ń""i, 
zamówienia: l dlień, poniewż olęna la spę]nia wymogi ust,awy Pzp,

# 
'ińŻj 

ffi;;ji.;,y-ń;j;; pod wzglidem kĄ,teńó\^ oceny olęn, W zwiazku z §m

Zamawiaiący postanowił o jej tłyborze,

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zoslanie zawafia na podstąwie pźepisu

ań, 308 ust. 2 ustawy Pzp 1j. w terminie nie kótsąłn niż 5 dni od dnia przęsłania e-mailęm

zańadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

Dla części nr 2

Zamawiający rrznał za najkorzystniejsą ofeńę Dr 3 w części ni.2, która zo§tała

"ł"ż"r";;;;;'frłńou*"ę 
nu; in Sr, , o,o, Śp, t,".t, Irłar,"ułłowska,140 lok, 56, 00-061

ń^.ńl *rOa-tście, za Lwotę 18,śt2,7Ó zl brutto, oraz udzielonym termin€m

""irr*ii 
a"ri."v 

"d 
zIożenia 

"umó*"i"oiai 
1 dzień, poniewż oferta,ta spełnia wymą,gi

ir"rń"P)p, .].-'SWZ i;".t *1t*"},t"i"3sza pod wŻględem kĘ,teliów oceny ofęt, W

złiik:ozim Z&ąwiający postanowił o jej wyborze,

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawalta na podstawię pźępisu

art, 308 ust. 2 uśawy Pzp tj, w teminię nie króts4,m niż 5 dni od dnia pfzesłania e-mailem

zawiadomienia o wyboźe najkorzystniejsżej oferty, 
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Dla części nr 3

Zanańający uznał za najkorzystni€jsą ofertę nr 6 w części nr 3, która została
zlożotl.^ przez Wykonawcę P.U.H. Marcin Seliga, Prybyszew ul. Gościniec 56,26-803
Pronną za lsotę 157.945,50 zl brutto, oraz utlzielon}n terminem realżacji do§tawy od
zlożenia zamówienia: 1 dzień, poniewż of€ńa ta spełnia wrnogi ustawy PZp, oraz SWZ i
jęst najkoźystniejsza pod względem lcJteriów oceny ofeń. W T wiązkl z Ęm Zanańający
postanowił o jej łyborze.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego Zostade zawalta na podstawie przepisu

ań. 308 ust. 3 pkt la) ustawy Pzp tj, niezwłocznie z uwąi rn fakt, że w prowadzonym
postępo\Ąaniu z]ożono tylko jedną ofenę.

Dla części nr 4

Zanańający uznał za najkorzyslnięjszą ofeńę nr 4 w części nr 4, która zo§tala
złożola przez Wykonawcę P.H.ESTA Marcin Bukowśki, ul. Jedności 6, 05-506
Lesznowolą zal,<wotę 37,943,0o zł bruttoJ oraz udzie|onym termiuem iealizacji dostawy
od złożenia zamówienia: 1 dzień, poaiewź ofeIta ta spełnia wymogi ustawy Pzp, oraz SWZ
i j€st najkożystniejsza pod względem kr},tęriów oceny ofeń. w zńęk]'r z tyrr' zarnańający
postanowił o jej wyboTzę.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanrę żawarta na podstańe przepisu

aIt. 308 ust. 2 ustawy Pzp ti. w teminię nie kótszyn niż 5 dni od dnia przesłania e-mailem

zańadomienia o wyborze najkoźystniejszej ofefiy.

Dla części nr 5

Unieważnienie postępowania w części nr 5

Zańadamiam, iż \ł przedmioto\łym postępowaniu o udzieleniu zamówienia
publicznego w części ru 5 do ul)hYu terminu skladania ofert ti. 17.05.2022 r. do godz.

!!00 nie wpł}nęła żadna oferta.
w związku z po\łyższym Zunawiający działając na podstawie ań. 255 pkt 1) ustawy

Pzp unieważnia przedmiotowe postępowanię, pońeważńe ńożorlo żadnej oferty.

Dla części nr ó

Zanawiający uznał za najkorzystrriejszą ofertę nr 5 w części nr 6, która zo§tala
zlożon'^ przvz \ryykonawcę Robeń Figura Zaktad Produkcyjno-Ilandlowo-U§ługowT
,,Smaczek", Wielogóra, ul. Dfuga 1l, 26-660 Jedlńsk, za lrvolę 49.295,00 zl brutto, oraz
utlzielonyur terminem realżacji dośtawy od złożenia zamówienia: 1 dzień, poniqłż

a,
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ofelta ta spełnia w}mogi ustawy Pżp, oftz swz i jęst mjkorzystniejsza pod względem
kryteriów oceny ofert. w zwiąZkld z qln Zamawiający postanowił o jej wyborze.

Umowa ,W sprawie zamówienia publicznego zosta.Dię zawarta na podstawie plzepisu
alt. 308 ust. 3 pkt la) rrstawy PZp tj. niezwłoc2alię z uwagi na fakl, że w prowadzon}m
postępowaniu złożono tylko jedną ofetę.

Dla części ur 7

Zamańający uznał za najkorzystniejszą ofeńę nr 4 w części nr 7J która zo§tała
ńożola przez wykonawcę P.H.ESTA Marcin Bukow§ki, ul. Jedności 6, 05-506
Lesznowolą za kwotę 101.003,00 zl brutto, oraz udzielonym terminem realżacji
dostaĘY od złożenia zamówienia: 1 dzień, poniewM ofefia ta spełnia wymogi u§ta\ły Pzp,
oraz sWZ i jest najkorzystniejsza pod względem kry.teriów oceny ofert. W związku z t}m
Zamawiający postanowił o jej wyborze.

Umowa ,W sprawie zamówienia publicznęgo zostanię zawańa na podstawie pżepisu
afi. 308 ust. 2 ustawy Pzp tj. w teminie ńę kńtsz},rn niż 5 dni od dnia przesłania e-mailem
zawiadomienia o wyborze najkożystniejszej ofelty.

Dla części trr 8

Zamańająęy u^ał za najkorzy§tniejszą ofertę nr 4 w części nr 8, która zo§tała
zlożolta przez wykonawcę P,IIESTA Marcin Bukowski, ul, Jedności 6, 05-506
Lesznowolą za kwotę 7.848,00 zl brutto, oiaz udzielonym tenninem realŁacji do§ta{T
od złożenia zanrówienia: 1 dzień, pońewaz olęrta ta spełnia wymogi u§tawy Pzp, omz sWZ
i jest najkorzystniejsza pod względem kryłeriów oceny ofet. W zńązku z tym Zamawlający
postanowił o jej wyborze.

Umowa w sprańe zamówienia publicznego zoslaide zawafia na podstawię Fzępisu
ań. 308 ust. 2 u§ta\ły Pzp tj. w tęrminię nie kótsz}m niż 5 dni od dnia przesłania ę-mailęm
zańadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękujęmy wszystkim Wykonawcom za wzjęcię udziału w niniejszr7n
postępowariu.

Zpowńańefi

ovru,rcr(J szxolv
Wa

nsr Mąorntt Peżuno 
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