
PRZETARG/SP97 /tl20!8
Wroclaw, 22.02.20t8r.

OGTOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERW
(dla zadaf od 1 do 10)

dotyczy: postqpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
Sukcesywna dostawa produkt6w spoiywczych dla potrzeb Szkoly Podstawowej nr 97 we

Wroclawiu w okresie od 01.03,2018 roku do 2L.12.2O18 roku z podzialem na zadania.
CPv 15100000-9; 15119600-1; 15500000-3; 15320O0O-7; 1533OO0O-O; 15800000-6;03132000-5;

153OO0OO-U 15331O0O-5; 15811000-6i 15894300-4; 15842000-2

Zadanie nr 1.

Zamawiajqcy zgodnie z art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam6wiei publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.t poz. 1579 z poLn. zm.l informuje, ie w przedmiotowym postqpowaniu

Uzasadnienie:
Wykonawca spetnia warunki udziaiu w postQpowaniu, brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z udziatu w postqpowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawq Pzp i Specyfikacjq lstotnych Warunk6w
Zam6wienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert.

Zadanie nr 2.
Zamawiajqcy zgodnie z arI.92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam6wieri publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poin. zm.l informuje, 2e w przedmiotowym postqpowaniu

ako naikor wybrano ofer

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Liczba pkt w kryterium

,,cena ofertowa"

Liczba pkt w kryterium

,,czas dostawy
soecia lnei"

tqczna liczba
punkt6w

L2

Zaklad Przetw6rstwa Miqsnego
E.M.K. Smolarek sp.j.

ul, Niemcewicza 3, 64-000 Ko5cian

e-moil: smolorek milicz@kki.net.pl

50,00 40,00 100,00

JednoczeSnie Zamawiajqcy informuje, 2e w przedmiotowym postqpowaniu w zakresie
zlo2one

Numer

oferty
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

,,cena ofertowa"

Liczba pkt
w kryterium

,,czas dostawy
specja Inej"

tqczna liczba
punktow

1.

Przedsiqbiorstwo Produ kcyj no-
Handlowe Stanislaw Wysocki

ul. Niepodleglo5ci 42
58-303 Watbrzych

e-moil:

55,25 40,00 95,25

4
P,H.U. BLUGEL Angelika Uchaiska

ul, Swistackiego 5a, 50-430 Wroctaw
e-moil: bluael@wp.pl

42,47 40,00 82,47

jako najkorzystniejszE wybrano ofertq:

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Liczba pkt w kryterium

,,cena ofertowa"

Liczba pkt w kryterium

,/czas dostawy
specia Inei"

tqczna liczba
punktdw



7.

FISCHLAND Jan Augustynik
Trzebieszowice 12

s7-s40 Lqdek zdr6j

e - m o i I : w ro c I a w @ f t s ehls n -d-, 
pl

60,00 40,00 100,00

Uzasadnienie:
Wykonawca spelnia warunki udziatu w postqpowaniu, brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy

z udziaiu w postqpowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawq Pzp i SpecyfikacjE lstotnych Warunk6w

Zam6wienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert.

Jednocze6nie Zamawiajqcy informuje, 2e w przedmiotowym postqpowaniu w zakresie

zostala zto2ona oferta

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres WYkonawcY
Liczba pkt w kryterium

,,cena ofertowa"

Liczba pkt

w kryterium

,,czas dostawy
specialnej"

lqczna liczba
punkt6w

4

P.H.U. BLUGEL Angelika Uchariska

ul. Swistackiego 5a, 50-430 Wroctaw

e-moil: bluqel@wP.PL

52,r7 40,00 92,17

Zadanie nr 3.
ZamawiajqcY zgodnie z art.92

(tekst jednolity Dz. U. 220L7 r., poz,

ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam6wiefi publicznych

1579 z p62n. zm.) informuje, 2e w przedmiotowym postgpowaniu

ofertq

Uzasadnienie:
Wykonawca spelnia warunki udziatu w postqpowaniu, brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy

z udzialu w postQpowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawE Pzp i Specyfikacjq lstotnych Warunk6w

Zam6wienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert.

w zakresie zadania nr 3 iako najkorzystnle1szE wyorano

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres WYkonawcY
Liczba pkt w kryterium

,,cena ofertowa"

Liczba pkt w kryterium

,,czas dostawY

sPecia lnei"

t-qczna liczba
punktdw

4

P.H.U. BLUGEL Angelika Uchaiska
ul, Swistackiego 5a, 50-430 Wrociaw

e-moil: bluael@wp.pl

60,00 40,00 100,00

JednoczeSnie Zamawiajqcy informuje, 2e w przedmiotowym postqpowaniu w zakresie

zostala zlo2ona oferta

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres WYkonawcY
Liczba pkt w kryteriurn

,,cena ofertowa"

Liczba pkt

w kryterium

,,czas dostawy
specja Inej"

tqczna liczba
punkt6w

11

PHUP MIMAR Marian SoPinka

Zaulek Rogoziti ski L/7 ,

51-115 Wroctaw

e - m o i I : m i m o rso plilg@ wB.pl

51,30 40,00 91,30

Zadanie nr 4.
Zamawiajqcy

(tekst jednolity Dz.

zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.OL.20O4 r. Prawo zam6wief publicznych

u. z2Ot7 t., poz. t579 z p6in. zm.) informuje, 2e w przedmiotowym postqpowaniu

Liczba pkt w kryterium

,,czas dostawYLiczba pkt w kryterium

,,cena ofertowa"Nazwa (firma) i adres WYkonawcY



11.

PHUP MIMAR Marian Sopinka
Zautek Rogoziri ski 1,/7 ,

51-116 Wroclaw
e -ma i I : p !1po rsop i n ko @ w p. pl

60,00 40,00 100,00

Uzasadnienie:
Wykonawca spelnia warunki udzialu w postqpowaniu, brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z udzialu w postepowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawE Pzp i Specyfikacjq lstotnych Warunk6w
Zamowienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert.

Jednocze5nie Zamawiajqcy informuje, 2e w przedmiotowym postqpowaniu w zakresie
zostala zlo2ona oferta

Numer
ofefty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Liczba pkt w kryterium

,,cena ofertowa"

Liczba pkt
w kfierium

,,czas dostawy
specja Inej"

tqczna liczba
punkt6w

4

P.H.U. BTUGEL Angelika Uchadska
ul. Swistackiego 5a, 50-430 Wrociaw

e-moil: bluoel@wp.pl
57,56 40,00 97,56

8

PPH POLARIS

Malgorzata Gruszczyriska
ul. Zotnierska 20a, 62-800 Kalisz
e-mo i I : ha nd eI @ pplsILs.ko I isz. pI

55,15 40,00 qq 1q

L0

Piekarnia LIPIANIN W. LIPIANtN
49-351 Przylesie 32

e-moil : ljpion i n @ blink. pl
34,80 40,00 74,80

Zadanie nr 5.
Zamawiajqcy zgodnie zart.92 ust.2 ustawy z dnia

(tekst jednolity Dz. U. z2OI7 r., poz. t579 z po2n.
29.0t.2004 r. Prawo zam6wieri publicznych
zm.) informuje, 2e w przedmiotowym

Uzasadnienie:
Wykonawca spelnia warunki udziafu w postqpowaniu, brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z udziatu w postQpowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawE Pzp i Specyfikacjq lstotnych Warunk6w
Zamdwienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert.

JednoczeSnie Zamawiajqcy informuje, 2e w przedmiotowym postepowaniu w zakresie

powaniu w zakresie zadania nr 5 iakr najkorzystniejszq wybrano oferte:

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Liczba pkt w kryterium

,,cena ofeftowa"

Liczba pkt w kryterium

,,czas dostawy
specialnei"

tqczna liczba
punkt6w

8

PPH POLARIS

Malgorzata Gruszczyf ska
ul. Zolnierska 20a, 52-800 Kalisz

e-mo i I : h o n d el @ pol o ris.ka lisz. pl

60,00 40,00 100,00

zostafa zfo2ona oferta

Numer

ofeny
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kfierium
,,cena ofertowa"

Liczba pkt
w kMerium

,,czas dostawy
specjalnei"

tqczna liczba
punkt6w

4

P.H.U. BTUGEL Angelika Uchariska
ul. Swistackiego 5a, 50-430 Wroctaw

e-moil: bluqel@wp.p_!
58,81 40,00 98,8L

10.

Piekarnia LIPIANIN G.W. LIPIANtN
49-351 Przylesie 32

e-ma il : li pionin @ blink.pl
34,06 40,00 74,06



11

PHUP MIMAR Marian Sopinka
Zaulek Rogoziriski 1./7.

51--11-6 Wroclaw
e-m a i I : m i m a rsop i n ko @ w p. pl

55,23 40,00 9s,23

Zadanie nr 6.
Zamawiajqcy zgodnie z art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam6wieri publicznych

(tekst jednolity Dz. U. 220!7 r., poz. t579 z p62n. zm.) informuje, 2e w przedmiotowym postqpowaniu

Uzasadnienie:
Wykonawca spetnia warunki udziafu w postepowaniu, brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z udziatu w postepowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawE Pzp iSpecyfikacjq lstotnych Warunk6w
Zamdwienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert.

Zadanie nr 7.
Zamawiajqcy zgodnie z art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam6wieri publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 20L7 r., poz. !579 z poln. zm.) informuje, 2e w przedmiotowym postqpowaniu

Uzasadnienie:
Wykonawca spelnia warunki udzialu w postqpowaniu, brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z udziatu w postepowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawA Pzp i Specyfikacjq lstotnych Warunk6w
Zam6wienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert.

w zakresie zadania nr 6 jako najkorzystniejszq wybrano

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Liczba pkt w kryterium

,,cena ofertowa"

Liczba pkt w kryterium

,,czas dostawy
specjalnej"

tqczna liczba
punkt6w

9

PPHU SWEET MUZYK EWA
ul. Stoczniowa 6el7

51-225 Wroclaw
e-mo i I : sweet @ sweet. com. ol

50,00 40,00 100,00

Jednocze5nie Zamawiajqcy informuje, 2e w przedmiotowym postQpowaniu w zakresie
zostata zfo2ona oferta W

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Liczba pkt w kryterium

,,cena ofertowa"

Liczba pkt
w kryterium

,,czas dostawy
specja Inej"

tqczna liczba
punkt6w

11

PHUP MIMAR Marian Sopinka
Zaulek Rogoziri ski L/7,

51-116 Wroclaw
e-mo il: mi mo rsopinko @wo, ol

58,29 40,00 98,29

t4

POL-FRUIT sp. z o,o.
ul. Obornicka 235 -237

51-114 Wroclaw
e-ma il : polfru it@ op. pl

55,58 40,00 qq 6R

ako

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Liczba pkt w kryterium

,,cena ofertowa"

Liczba pkt w kryterium

,,czas dostawy
soecia l nei"

tqczna liczba
punkt6w

4
P.H.U. BLUGET Angelika Uchaiska

ul. Swistackiego 5a, 50-430 Wroctaw
e-moil: bluqel@wp.pl

38,69 40,00 78,69

Jednocze5nie Zamawiajqcy informuje, 2e w przedmiotowym postqpowaniu w zakresie



zostafa zlo2ona oferta

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Liczba pkt w kryterium

,,cena ofertowa"

Liczba pkt
w kryterium

,,czas dostawy
specialnei"

tqczna liczba
punkt6w

6

AUGUSTO-SOPEL Jabforiscy sp.j.

ul. Czqstochowska L47, 62-800 Kalisz

e-m o il : tomek1005 7 @ o p, ol
60,00 10,00 70,00

Zadanie nr 8.
Zamawiajqcy zgodnie z art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29.0!.2004 r. Prawo zam6wieri publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 t., poz. t579 z poln. zm.) informuje, 2e w przedmiotowym postqpowaniu

Uzasadnienie:
Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z udzialu w postepowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawE Pzp i Specyfikacjq lstotnych Warunk6w
Zam6wienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert.

jako najkorzystniejszq wybrano

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Liczba pkt w kryterium

,,cena ofertowa"

Liczba pkt w kryterium

,,czas dostawy
soecialnei"

tqczna liczba
punkt6w

5

PieKarnia LIP]ANIN G.W. LIPIANIN
49-351 Przylesie 32

e-moil : lipioni n @blink. pl
60,00 40,00 100,00

Jednocze6nie Zamawiajqcy informuje, 2e w przedmiotowym postqpowaniu w zakresie
zostata zlo2ona oferta Wvkonawc

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Liczba pkt w kryterium

,,cena ofertowa"

Liczba pkt
w kryterium

,,czas dostawy
specja Inej"

tqczna liczba
punkt6w

4
P.H.U. BLUGET Angelika Uchafska

ul. Swistackiego 5a, 50-430 Wroctaw
e-moil: bluqel@wp.pl

52,47 40,00 92,47

Zadanie nr 9.
Zamawiajqcy zgodnie z arl.92

(tekst jednolity Dz. U. z2O!7 r.,poz.
ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam6wiefi publicznych

L579 z p6in. zm.) informuje, 2e w przedmiotowym postqpowaniu
w ako najkorzystniejszq wybrano ofertq:

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Liczba pkt w kryterium

,,cena ofertowa"

Liczba pkt w kryterium

,,czas dostawy
specia Inei"

Lqczna liczba
punkt6w

5

Zaklad Wyrob6w Garmaieryjnych
Aneta Michalska-Kuch

ul. Gen, J6zefa Hallera 40A
53-324 Wroclaw

e-moil: zwoim@wo.ol

60,00 40,00 100,00

Uzasadnienie:
Wykonawca spefnia warunki udzialu w postQpowaniu, brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z udzialu w postepowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawQ Pzp i Specyfikacjq lstotnych Warunk6w
Zam6wienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert.

Jednoczeinie Zamawiajqcy informuje, 2e w przedmiotowym postqpowaniu w zakresie
zadania nr 9 zostala zfo2ona oferta Wykonawcy:



Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Liczba pkt w kryterium

,,cena ofertowa"

Liczba pkt
w kMerium

,,czas dostawy
specja Inej"

tqczna liczba
punkt6w

2

Zaklad Uslugowo - Produkcyjny
Krzysztof Kozfowski

ul. Ko5cierzyriska 5, 51-415 Wroclaw
e-mo i I : zu pkozl owski @ w p. pl

13

Zaklad Uslugowo - Produkcyjny
Krzysztof Kozlowski

ul. KoScierzyriska 5, 51-415 Wroctaw
e-ma i I : zu pkozl owski @wp. pl

4.

P.H.U. BLUGEL Angelika Uchafska
ul. Swistackiego 5a, 50-430 Wroctaw

e-moil: bluael@wp.pl
37,t8 40,00 77,t8

Zadanie nr 10.
Zamawiajqcy zgodnie z art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam6wied publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2Ot7 r., poz. 1579 z poln. zm.) informuje, 2e w przedmiotowym postqpowaniu

Uzasadnienie:
Wykonawca spelnia warunki udzialu w postQpowaniu, brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy

z udziafu w postqpowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawq Pzp i Specyfikacjq lstotnych Warunk6w

Zam6wienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert.

nr 10jako najkorzystniejszq wybrano ofert

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Liczba pkt w kryterium

,,cena ofertowa"

Liczba pkt w kryterium

,,czas dostawy
soecialnei"

t-qczna liczba
punkt6w

4

P.H.U. BLUGEL Angelika Uchaiska
ul. Swistackiego 5a, 50-430 Wroclaw

e-moil: bluael@wp.pl
60,00 40,00 100,00

JednoczeSnie Zamawiajqcy informuje, 2e w przedmiotowym postqpowaniu w zakresie

zostala zto2ona oferta

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Liczba pkt w kryterium

,,cena ofertowa"

Liczba pkt

w kryterium

,,czas dostawy
specialnei"

tqczna liczba
punkt6w

6.

PieKarnia LIPIANIN G.W, LIPIANIN

49-351 Przylesie 32

e - mo i I : I ip i o n i n @ b I i n k. p"l

4r,79 40,00 8r,79


