Lubin, 18.07.2017r.
Znak sprawy KG.211.2.2017

Wykonawcy
Uczestniczący w postępowaniu
dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych do
Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubinie im. Jana Wyżykowskiego ul. Parkowa 2
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust.1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z
2015r. poz.2164 z póź. zm, zwanej dalej ustawą Pzp) informuje, iż w postępowaniu złożono następujące oferty:
Część I
Złożone oferty:
FHT „Sylwia” Sylwia Bystra,ul. Akacjowa 40 59-220 Legnica
Sklep spożywczo –Przemysłowy Maria Trajmer, Chróstnik 37g ,59-311 Lubin
Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:
FHT „Sylwia” Sylwia Bystra,ul. Akacjowa 40 59-220 Legnica
Wykonawca nie został wykluczony z postępowania. Oferta nie została odrzucona .
Uzasadnienie
Wykonawca, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega
odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację
zamówienia oraz termin płatności faktury. Oferta w wyniku oceny ofert, wg kryteriów uzyskała 100 pkt.
Poniżej zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu oraz przyznana punktacja:
Nazwa Wykonawcy

FHT „Sylwia” Sylwia Bystra, ul. Akacjowa 40 59220 Legnica
Sklep spożywczo –Przemysłowy Maria Trajmer ,
Chróstnik 37g ,59-311 Lubin

Pkt. za cenę i
termin
płatności f-ry

100
94,60

Wypełniając dyspozycję zawartą art.94 ust.2 pkt.1a ustawy Pzp Zamawiający wskazuje również, że umowa w sprawie
zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszej informacji.

Część II
Złożone oferty
1. Hurtownia Producentów Drobiu, Wędlin, Konserw, Hurt-Detal Elżbieta Krzyżosiak
ul. Wrocławska 23, 67-100 Nowa sól
Złożona oferta była jedyną ofertą. Wykonawca nie został wykluczony z postępowania. Oferta nie została odrzucona.
Uzasadnienie
Wykonawca, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega
odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację
zamówienia oraz termin płatności za faktury. Oferta w wyniku oceny ofert, wg kryteriów uzyskała 100 pkt.
Wypełniając dyspozycję zawartą art.94 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje również, że umowa w sprawie
zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszej informacji.

Część III
Złożone oferty:
1.

Firma Handlowo-Usługowa MAGNUM Niedbała Andrzej, 59-300 Lubin, ul. Rzeźnicza 1
Złożona oferta była jedyną ofertą. Wykonawca nie został wykluczony z postępowania. Oferta nie została
odrzucona .

Uzasadnienie
Wykonawca, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega
odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację
zamówienia oraz termin płatności za faktury. Oferta w wyniku oceny ofert, wg kryteriów uzyskała 100 pkt.
Wypełniając dyspozycję zawartą art.94 ust.2 pkt.1a ustawy Pzp Zamawiający wskazuje również, że umowa w sprawie
zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszej informacji.

Część IV
Złożone oferty:
1. Ice QB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sulechowska 6/1, 65-119 Zielona Góra
2. Firma Handlowo-Usługowa MAGNUM Niedbała Andrzej59-300Lubin ul.Rzeźnicza1
3.Bos-man HURT RYB Dorota Sobczak,59-220 Legnica, ul. Bydgoska 18
4. PHU FALA HURTOWNIA: ZIELONA GÓRA, UL. AL. Zjednoczenia 102
Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:
PHU FALA HURTOWNIA: ZIELONA GÓRA, UL. AL. Zjednoczenia 102
Wykonawca nie został wykluczony z postępowania. Oferta nie została odrzucona
Uzasadnienie
Wykonawca, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega
odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację
zamówienia oraz termin płatności za faktury. Oferta w wyniku oceny ofert, wg kryteriów uzyskała 100 pkt.
Poniżej zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu oraz przyznana punktacja :
Nazwa Wykonawcy

Ice QB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
Sulechowska 6/1, 65-119 Zielona Góra
2.Firma Handlowo-Usługowa MAGNUM Niedbała
Andrzej59-300Lubin
Bos-man HURT RYB Dorota Sobczak,59-220 Legnica,
ul. Bydgoska 18
PHU FALA HURTOWNIA: ZIELONA GÓRA, UL. AL.
Zjednoczenia 102

Pkt. za cenę i
termin
płatności f-ry
99,50

97,60
94,60
100

Wypełniając dyspozycję zawartą w art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje również, że umowa w sprawie
zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dni od dnia przesłania niniejszej
informacji.

