
+-                                                                                                                                                      Kościelisko, 18  grudnia  2018 roku 

 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia    

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
 

Dostawę artykułów spożywczych na potrzeby  Szkoły Podstawowej w Kościelisku 
 

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( z późniejszymi zmianami), po zapoznaniu się ze złożo-

nymi ofertami informuję, że: 

 

 W postępowaniu złożonych zostało sześć  ofert. Oferty nr 1, 2, 3, 4 ,5 ,6  spełniły wszystkie warunki określone w SIWZ. 

 Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

 W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

 Za najkorzystniejszą została uznana: 

 

 

         Dla CZĘŚCI I – Mięso i wędliny 

„Oferta nr 1” 
złożona przez: 

Firma MAJERCZYK Spółka Jawna, Skrzypne 

ul. Świętej Jadwigi Królowej 77, 34-424 Szaflary  
 
Uzasadnienie wyboru: 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ otrzymała największą liczbę punktów – 100,00 pkt. 

  Liczba punktów uzyskana przez ocenianych oferentów: 
 

Numer 

oferty 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Łączna liczba punktów 

1 
Firma MAJERCZYK Spółka Jawna, Skrzypne 

ul. Świętej Jadwigi Królowej 77, 34-424 Szaflary  
100,00 

         3 Zakłady Mięsne  SZUBRYT 

Ul. Węgrzynek  50   33-395 CHEŁMIEC 

                   99,89 

 

 

         Dla CZĘŚCI II – Artykuły nabiałowe 

„Oferta nr 2” 

złożona przez: 

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA , 18-200 Wysokie Mazowieckie ul.Ludowa 122 ,  Podhalański Zakład Produkcyjny 34-500 Zakopane 

ul.Skibówki 4b 

 

         Uzasadnienie wyboru: 
Oferta została uznana za najkorzystniejsza, ponieważ otrzymała największą liczbę punktów – 100,00 pkt. 

  Liczba punktów uzyskana przez ocenianych oferentów: 

 

Numer 

oferty 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy 

Łączna liczba punk-

tów 

   

2 

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA , 18-200 Wysokie Mazowieckie 

ul.Ludowa 122 Podhalański Zakład Produkcyjny 34-500 Zakopane 

ul.Skibówki 4b 

100,00 

 

 

 

 

 

Dla CZĘŚCI III – Artykuły sypkie, przyprawy i przetwory 

„Oferta nr 4 „  
złożona przez:  

 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe BRUTAL Spółka Jawna 

 ul. Skibówki 4c, 34-500 Zakopane  
 

       Uzasadnienie wyboru: 

       Oferta została uznana za najkorzystniejsza, ponieważ otrzymała największą liczbę punktów – 100,00 pkt. 
Liczba punktów uzyskana przez ocenianych oferentów: 

 

Numer 

oferty 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy 

Łączna liczba punk-

tów 

4 
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe BRUTAL Spółka Jawna 

ul. Skibówki 4c, 34-500 Zakopane 
100,00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dla CZĘŚCI IV – Owoce, warzywa, mrożonki, ryby i jajka  
„Oferta nr 4” 
złożona przez: 

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BRUTAL” spółka jawna  

ul. Skibówki 4c , 34-500 Zakopane 
 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta została uznana za najkorzystniejsza, ponieważ otrzymała największą liczbę punktów – 100,00 pkt. 
  Liczba punktów uzyskana przez ocenianych oferentów: 

 

Numer 

oferty 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy 

Łączna liczba punk-

tów 

4 
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe BRUTAL Spółka Jawna 

ul. Skibówki 4c, 34-500 Zakopane 
         100,00 

 

 

 

 

Dla CZĘŚCI V – pieczywo 

„Oferta nr 5” 

złożona przez:  

Piekarnia,  Cukiernia – Anna  Piwowarczyk  ul.Chramcówki  16   ,  34-500   Zakopane 

 

         Uzasadnienie wyboru: 

Oferta została uznana za najkorzystniejsza, ponieważ otrzymała największą liczbę punktów – 100,00 pkt. 
  Liczba punktów uzyskana przez ocenianych oferentów: 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy 
Łączna liczba punk-

tów 

6 
Piekarnia „U JĘDRUSIA” Andrzej Tylka 34-514 Dzianisz  147 

 
94,69 

V

5 

Piekarnia , Cukiernia – Anna  Piwowarczyk   ul. Chramcówki 16 A , 

34-500 Zakopane 

 

1 

100,00 

 
 
Przewidywany termin podpisania umowy nie  krótszy niż 5 dni od daty otrzymania niniejsze-

go pisma jeżeli wysłane zostało w sposób określony w art.27 ust.2  ustawy PZP/ tzn. drogą elektroniczną lub 
faksem/ albo 10 dni – jeżeli przesłane zostało w inny sposób / tzn.pocztą/.Zamawiający zwraca się z prośbą o 
niezwłoczne potwierdzenie  faktu otrzymania niniejszego pisma / np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją : „ 
potwierdzam otrzymanie” wraz z podaniem daty, nazwy firmy i podpisem na nr faksu 18 20 70 -724. Zamawia-
jący może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów , jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamó-
wienia nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono żad-
nego wykonawcy. 

      
     Dziękujemy za udział w przetargu 

Miejsce publikacji 
- tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego 
- strona zamawiającego / www.szkola-koscielisko.pl/ 

 
 


