
Szkola Fodstawowa nr 97
im. Jana Bzechwv

53-509 Wroclaw, ul. Pr6sa | 6
NIP 897t 842326, REc. 000693 138

tel. 71 798 69 05 (3)

Znak sprawy: SP97 / 7/ 2020 Wrociaw 23.12.2020 r.

. OGIOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERW

dla zadania nr 1

DoTYCZY: postqpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: sukcesywna dostawa produktow
spoiywczych dla potrzeb Szkofy Podstawowej nr 97 im. Jana Brzechwy we Wrocfawiu w 2021 roku z podziafem na
zadania. cPV L5100000-9;15221000-3;15500000-3;15320000-7;15330000-0;15800000-6;03132000-5;
15300000-1; 1589G000-5; 15811000-G; 15894300_4; 1S842000_2.

Zamawiajqcy, zgodnie z art 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2o04 r. Prawo zam6wiei publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2o1'9 r' poz L843) informuje, ie w przedmiotowym postQpowaniu w zakresie zadania nr l jako najkorzystniejszq wybrano ofertq:

UZASADNIENIE: wykonawca speinia warunki udzialu w postepowaniu, brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu
w postqpowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawq Pzp i Specyfikacjq lstotnych Warunk6w Zam6wienia oraz jest najkorzystniejsza
zgodnie z krvteriami ocenv ofert

DY

mgr

Numer

oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Liczba pkt w krvterium: LQczna

liczba
punktdw

CENA OFERTOWA

rc0%\
CZAS DOSTAWY SPECJALNEJ

@o%l

7

ZAKTAD PRZETWoRSTWA M I ESN EGO

E.M.K. SMOTAREK Sp.j.
ul. Niemcewicza 3, 54-000 Ko(cian
ii' t;r fi il .t/r,"oiore k n i I i t. z @ k it :. n i: t. ys !

OU 40 100

Jednoczesnie Zamawiajacv informuie, 2e w tu zto2one ofert
Numer

oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Liczba pkt w krvterium: tQczna

liczba

punkt0w

CENA OFERTOWA
(60%l

CZAS DOSTAWY SPECJALNEJ

(40%l

9

HURTOWNTA ,,WEDUNKA'
PHU GAJEWSKI ALEKSANDER

ul. Tqczowa 84, 53603 Wrosaw
e nict|: ktsi.t:rzyro.|irtk@wedijttkn cotn

43,86 40 83,86
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Znak sprawy: SP97 / 1. / 2020 Wroclaw 23.72.2020 r,

UNTEWAZNtENtE POSTEPOWANTA

dla zadania nr 2

DoTYCZY: postqpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn : Sukcesywna dostawa produkt6w

spoiywczych dla potrzeb Szkoly Podstawowej nr 97 im. Jana Brzechwy we Wroclawiu w 2021 roku z podziafem na

zadania CPV 1s100000-9; 15221000-3; 15500000-3; 15320000-7; 15330000-0; 15800000-G;03132000-5; 15300000-

1; 15896000-5; 15811000-6; 15894300-4; 75842000-2 - ZADANTE nr 2

Zamawiajqcy, zgodnie z art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zam6wierl publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z 2019 r. poz. 1843) informuje, 2e na podstawie art. 93 ust. 1 pkt L ustawy pZp,

zadania nr 2 - ,,Zamawiojqcy uniewa2nia postqpowonie o udzielenie zam6wienia, je2eli nie zlo2ono iadnej oferty niepodlegojqcej

odrzuceniu"

DY

rngr
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l6
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(3)

Znak sprawy: SPgt / t/202O
Wroctaw, 23.72.2020 r.

OGTOSZEN I E O WYBO RZE NAJ KORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla zadania nr 4

DoTYCZY: postgpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Sukcesywna dostawa produkt6w
spoiywczych dla potrzeb Szkoly Podstawowej nr 97 im. Jana Brzechwy we wroclawiu w 2021 roku z podzialem na
zadania. CpV ISL0OOOO-9: I522IOOO_3;155OOO0O_3;15320000_7;15330000_0;15800000_6;03132000_5;
15300000-1; 15898000-S; 15811000_6; 15894300-4; 15842000_2

Zamawiajqcy, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r prawo zam6wieri publicznych (tekst jednolity Dz. U.

ja ko najkorzystniejszq wybrano ofertq:

UZASADNIENIE: Wykonawca spelni

:i:.:l:l:-it 1, 
a jeeo oferta jest zgodna z ustawa Pzp i specyfikacjq lstotnych warunk6w Zamdwienia oraz jest najkorzystniejsza

zgodnie z kryteriami ocenv ofert

DY

mgr

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy CENA OFERTOWA CZAS DOSTAWY SPECJALNEJ

MARIAN SOPINKA PHUP,,MIMAR"
Zaufek Rogoziriski I/1 , 51.1.16 Wrociaw
{i, r"r)fi1/ r)1|})o/.s <: pi n tit (& tv il p !

oczesn I e informuje, 2e w pr oo

Numer

oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Lillqa pkt w kryterium: LEczna

liczba
pun ktow

CENA OFERTOWA
(60%l

CZAS DOSTAWY SPECJALNEJ

(40%\

a

,,POLARIS" Przedsiqbiorstwo produkcyjno_
Handlowe MATGoRZATA GRUszczYNsKA
ul. Zolnierska 20a, 62-800 Katisz

! : h * nt| t: ! {.!! p u la r i s. kts i isi: p i

51,98 40 ql aa



Znak sprawy: SP97 / l/2O2O Wroctaw 23.72.2020 r.

OGTOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla zadania nr 5

DOTYCZY: postqpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Sukcesywna dostawa produkt6w
spoiywczych dla potrzeb Szkofy Podstawowej nr 97 im. Jana Brzechwy we Wroclawiu w 2021 roku z podzialem na

zadania. CPV 15100000-9;15221000-3;15500000-3;15320000-7;15330000-0;15800000-5;03132000-5;
15300000-1; 15895000-5; 15811000-6; 15894300-4; 15842000-2.

Zamawiaj4cy, zgodnie z arl 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.0L.2004 r, Prawo zam6wiei publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z 2079 r poz 1843) informuje, 2e w przedmiotowym postqpowaniu w zakresie zadania nr 5 jako najkorzystniejszq wybrano ofertq:

UZASADNIENIE: Wykonawca spelnia warunki udzialu w postqpowaniu, brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu

w postqpowaniu, a jego oferta jest zgodnaz ustawE 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 5 nie zlo2ono innych ofert.

Numer

oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Liczba pkt w krvterium: taczna

liczba
punkt6w

CENA OFERTOWA
(500/"1

CZAS DOSTAWY SPECJALNEJ

(40%l

2

,,POLARIS" Przedsiqbiorstwo Produkcyjno-
Handlowe MATGORZATA GRUSZCZYNISKA

ul. Zolnierska 20a, 52-800 Kalisz

e rn,;il'rondri@ptiaris kaiisz pl

OU 40 100



Znak sprawy; Sp97 1L/2020

Jednoczeinie Zam

Wroctaw, 23.t2.2020 r

OGTOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dla zadania nr 6

DoTYCZY: postqpowanie prowadzone w trybie przetargu nieogranrczonego na zadanie pn.: sukcesywna dostawa produkt6wspoiywczych dla potrzeb szkoly Podstawowej nr 97 im. Jana Brzechwy we wroclawiu w 2021 roku z podzialem nazadania. CpV 15100000-9;15221000_3;15500000-3;15320000_7;15330000_0;15800000_6;03132000_5;
15 300000-1; 1589G000_5; 1 581 1000-6; 1,589 43OO_ 4; ISB42OOO-2.

zamawiaiEcY' zgodnie z art 92 ust 2 ustawy z dnia 29.07.2o04 r. prawo zamowieri publicznych (tekst jednolity Dz. U

Ja Ko naJKorzystnieisza wvbrano ofprtc

v4nJ^u,rrLrrrE. vvyKonawca spelnta warunki udziatu w postepowaniu,

;ff[:ifi:i;11",i.11fi]il:st 
zcodna z ustawQ Pzp ispecvrikacjq rstotnvch Warunkdw Zamdwienia oraz jest najkorzystniejsza

DY

mgf

Numer

oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

ysrnteJszE wyb 'ano ofertq
Lrczba pkt w krvterium: rEczna

liczba
punkt6w

CENA OFERTOWA
(60o/"1

CZAS DOSTAWY SPECJALNEJ

(40%l

5 ul. Stoczniowa 6E/7, St-225 Wroclaw
t.: rJ)e. I : !;w{t (! fr.' >wiaae ! i o trr,:!

60 40 100

JZASADN ENIE: Wykonawca soelnia warrrnki

Numer

oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy rEc2na

liczba
punkt6w

CENA OFERTOWA
(60%l

CZAS DOSTAWY SPEOALNEJ
(40%lM

Zaulek Rogoziri ski t/7, 51,-L16 Wroclaw
(r-rri:/j rl;/r),Jct! t_:r::li:,t:ii)i,y9 ;.;;

58,59 40 q9 AO



Szkoia Podstawowa nr 97
lm. Jana BrzechwY

53-509 Wroclaw, ul' hosta l6
NIP 8971842326. REG, 000693138

tel. 71 798 69 05 (3)

Znak sprawy: SP97 / 1,/ 2020 Wroctaw 23.72.2020 r,

OGTOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla zadania nr 7

DoTYCZY: postQpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Sukcesywna dostawa produkt6w
spoiywczych dla potrzeb szkoly Podstawowej nr 97 im. Jana Brzechwy we wroclawiu w 2021 roku z podzialem na
zadania. cPV 15100000-9;15221000-3;15500000-3;15320000-7;15330000-0;158OOO0O-6;03132000-5:
15300000-1; 15896000-5; 1581 1000-6; 15894300_4; 1,5842000_2.

Zamawiajqcy, zgodnie z aft.92 ust 2 ustawy z dnia 29.0r.2o04 r. Prawo zam6wieri publicznych (tekst jednolity Dz. u.
z 2o!9 r' poz' 1843) informuje, 2e w przedmiotowym postepowaniu w zakresie zadania nr 7 jako najkorzystniejsza wybrano oferte:

UZASADNIENIE: Wykonawca spetnia warunki udzialu w postQpowaniu, brak jest podstaw do wykluczenia
w postQpowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawA Pzp i SpecyfikacjE lstotnych Warunkdw Zam6wienia oraz
zgodnie z kryteriami oceny ofert,

Jednoczeinie Zamawiajqcy informuje, 2e w przedmiotowym postQpowaniu w zakresie zadania nr 7 nie zlo2ono innvch ofert

DY

mgr

Wykonawcy z udziatu

jest najkorzystniejsza

Numer

oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Liczba pkt w kryterium: Laczna

liczba
punkt6w

CENA OFERTOWA

160%l

CZAS DOSTAWY SPECJALNEJ

AO%l

I
,,NORDlS" CHIODNIE POLSKTE Sp. z o.o.
ul Innowacyjna 6, 55-330 Wr6blowice

$nd(aI t1!| ACiOw {} ,}t:t iltS tr>nt Ai

50 40 100



Znak sprawy: Spgj /I/202O
Wroctaw, 23.12.2020 r.

OGTOSZENIE O WYBORZE NNKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dla zadania nr 8

DoTYCZY: postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieogranrczonego na zadanie pn.: sukcesywna dostawa produktriwspoiywczych dla potrzeb szkoly Podstawowej nr 97 im. Jana Brzechwy we wrocfawiu w 2021 roku z podzialem nazadania cPV 15100000-9; 1'522tooo-3; 15500000-3; 15320000-7; 15330000-0; 15800000-6; 03132000_5;15300000-1; 15898000_5; 15811000_6; 15894300_4; [5B42OOO_2.

zamawiajqcy' zgodnie z art' 92 ust' 2 ustawy z dnia 29.07.2004 r. prawo zamdwierl publicznych (tekst jednolitv Dz. u.
ja ko najkorzystniejsza wybrano oferte:

u4AJAUt\l _...., __.,e,u w p

;ff::ffi:i.11",i.1lfilijest 
zsodna z ustawE Pzp i specvrikaciE rstotnvch warunk6w Zam6wienia oraz jest naikorzystniejsza

Jednoczeinie Zamawiajqcy informuje, 2e w przedmiotowym postQpowaniu w zakresie zadania nr g nie zlo2ono innych ofert.

DY

mgr

Numer

oferty

8

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

zystniejszE wybrano oferte:
Liczba rkt w kryterium:

rEc2na

liczba

punktow

CENA OFERTOWA

(60%l
CZAS DOSTAWY SPESALNEJ

(40%)I'IEKAITNIACUKIERNIA MIROSTAW 026G
ul. Zernicka 22S, 545L0 Wroclaw 60 40 100

JZASADN



Znak sprawy: SpgT /1/2020

ZamawiajEc1, zgodnie

Jednoczeinie

Wrociaw, 23.t2,2020 r

OGIOSZENIE O WYBORZE NAJ KORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dla zadania nr 9

DoTYczY: postepowanie trybie prze 
a zadanie pn.: sukcesywn? sdukt6w,'ff#":irt ?#ffi hwv we wrocrawiu w 202t iarem na

15300000-1; 15896000-5;15811000-6;15894300-4: 00-7; 15330000-0; 15800 32000-5;

,!!.po, 1843) inform uje

z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 OL2OO4 r. prawo zar
ze w przedmiotowym postepowaniu w taktacio,-r--,]-:',tj 

publicznych (tekst jednolity Dz. u

;ff::ffi;:l*::f:i;; ;;il*,lTu.,,J ililililii l;*1i'ili:"-dw Zam6w en a oraz jes, najkorzys,niejsza

DY

m8r

Numer

oferty

_r_, _, ,. F, -surr|uLUWyrn poslQpow

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

anru w zakresie zadania nr 9 iako naikor

Lqczna

liczba
punktdw

CENA OFERTOWA

(6o%J l@
' (400/"1

3
Zaklad Uslugowo-produkcyjny
ul. Ko(cierzyriska 5, 51_41.6 Wroclaw 60 40 100

ITASA nNl

inform u

Numef

oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
LrczDa )kt w kryterium:

LQczna

liczba
punkt0w

CENA OFERTOWA

(60%)
CZA5 DOSTAWY-FECJALN 

EJ

(40%l

6
ZAKTAD WYROB6W GARMA2ERYJNYCH
ul, Hallera 40A,53324 Wroclaw 51,05 40 ql n(


