
Tworóg, 28.12.2020 r. 
 
 
 
 
 
 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień zwanej w dalszym 

ciągu „ustawą Pzp” Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa artykułów 

spożywczych do Gminnego Przedszkola w Tworogu w terminie do 31.12.2021 r.” zgodnie z 

art. 24aa ustawy Pzp dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 

 

DLA PAKIETU 2 

Zakład Masarski Jerzy Ziaja, Wojska, ul. Powstańców Śląskich 1, 42-690 Tworóg z ceną 

ofertową brutto 38997,80 zł. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 

niniejszym postępowaniu. Oferta Wykonawcy według kryteriów określonych w SIWZ uzyskała 

100 pkt., w tym w kryterium cena (KC) - 60 pkt., w kryterium deklarowana godzina dostawy 

(KDGD) - 40 pkt. Powyższe spowodowało wybór Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty na Pakiet 2: 

Lp. Wykonawca 

Punktacja ofert 
Kryterium 1 Kryterium 2 Suma punktów 

cena 
(KC) 

kryterium 
deklarowana 

godzina dostawy 
(KDGD) 

 

1 

Zakład Masarski Jerzy 
Ziaja, Wojska,  
ul. Powstańców Śląskich 1, 
42-690 Tworóg 

60 
(cena brutto: 
38997,80 zł) 

40 
(deklarowana godzina 
dostawy: od 7.00 do 
7.15) 

100 

 

DLA PAKIETU 3 

FH-U „FO-WO” Beata Dziedzic, ul. Towarowa 6, 42-600 Tarnowskie Góry z ceną ofertową 

brutto 33423,45 zł. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 

niniejszym postępowaniu. Oferta Wykonawcy według kryteriów określonych w SIWZ uzyskała 

100 pkt., w tym w kryterium cena (KC) - 60 pkt., w kryterium deklarowana godzina dostawy 

(KDGD) - 40 pkt. Powyższe spowodowało wybór Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty na Pakiet 3: 

 

 



Lp. Wykonawca 

Punktacja ofert 
Kryterium 1 Kryterium 2 Suma punktów 

cena 
(KC) 

kryterium 
deklarowana 

godzina dostawy 
(KDGD) 

 

1 
FH-U „FO-WO” Beata 
Dziedzic, ul. Towarowa 6, 
42-600 Tarnowskie Góry 

60 
(cena brutto: 
33423,45 zł) 

40 
(deklarowana 
godzina dostawy: od 
7.00 do 8.00) 

100 

 

DLA PAKIETU 4 

MILKO Hurtowe Centrum Nabiału, ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice z ceną ofertową brutto 

24467,30 zł. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 

niniejszym postępowaniu. Oferta Wykonawcy według kryteriów określonych w SIWZ uzyskała 

100 pkt., w tym w kryterium cena (KC) - 60 pkt., w kryterium deklarowana godzina dostawy 

(KDGD) - 40 pkt. Powyższe spowodowało wybór Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty na Pakiet 4: 

Lp. Wykonawca 

Punktacja ofert 
Kryterium 1 Kryterium 2 Suma punktów 

cena 
(KC) 

kryterium 
deklarowana 

godzina dostawy 
(KDGD) 

 

1 
FH-U „FO-WO” Beata 
Dziedzic, ul. Towarowa 6, 
42-600 Tarnowskie Góry 

52,88 
(cena brutto: 
27761,10 zł) 

40 
(deklarowana 
godzina dostawy: od 
7.00 do 7.15) 

92,88 

2 
MILKO Hurtowe Centrum 
Nabiału, ul. Dulęby 5,  
40-833 Katowice 

60 
(cena brutto: 
24467,30 zł) 

40 
(deklarowana 
godzina dostawy: od 
7.00 do 7.15) 

100 

 

DLA PAKIETU 5 

FH-U „FO-WO” Beata Dziedzic, ul. Towarowa 6, 42-600 Tarnowskie Góry z ceną ofertową 

brutto 19515,98 zł. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 

niniejszym postępowaniu. Oferta Wykonawcy według kryteriów określonych w SIWZ uzyskała 

100 pkt., w tym w kryterium cena (KC) - 60 pkt., w kryterium deklarowana godzina dostawy 

(KDGD) - 40 pkt. Powyższe spowodowało wybór Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą. 



Wykonawcy, którzy złożyli oferty na Pakiet 5: 

Lp. Wykonawca 

Punktacja ofert 
Kryterium 1 Kryterium 2 Suma punktów 

cena 
(KC) 

kryterium 
deklarowana 

godzina dostawy 
(KDGD) 

 

1 
FH-U „FO-WO” Beata 
Dziedzic, ul. Towarowa 6, 
42-600 Tarnowskie Góry 

60 
(cena brutto: 
19515,98 zł) 

40 
(deklarowana 
godzina dostawy: od 
7.00 do 8.00) 

100 

 

DLA PAKIETU 6 

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, ul. Zamkowa 45, 42-690 Tworóg z ceną 

ofertową brutto 10890,60 zł. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 

niniejszym postępowaniu. Oferta Wykonawcy według kryteriów określonych w SIWZ uzyskała 

100 pkt., w tym w kryterium cena (KC) - 60 pkt., w kryterium deklarowana godzina dostawy 

(KDGD) - 40 pkt. Powyższe spowodowało wybór Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty na Pakiet 6: 

Lp. Wykonawca 

Punktacja ofert 
Kryterium 1 Kryterium 2 Suma punktów 

cena 
(KC) 

kryterium 
deklarowana 

godzina dostawy 
(KDGD) 

 

1 

Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska,  
ul. Zamkowa 45,  
42-690 Tworóg 

60 
(cena brutto: 
10890,60 zł) 

40 
(deklarowana 
godzina dostawy: od 
7.00 do 7.15) 

100 

 

DLA PAKIETU 7 

Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI, ul. Składowa 11, 41-902 Bytom z ceną ofertową brutto 

19550,60 zł. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 

niniejszym postępowaniu. Oferta Wykonawcy według kryteriów określonych w SIWZ uzyskała 

100 pkt., w tym w kryterium cena (KC) - 60 pkt., w kryterium deklarowana godzina dostawy 

(KDGD) - 40 pkt. Powyższe spowodowało wybór Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą. 

 

 



Wykonawcy, którzy złożyli oferty na Pakiet 7: 

Lp. Wykonawca 

Punktacja ofert 
Kryterium 1 Kryterium 2 Suma punktów 

cena 
(KC) 

kryterium 
deklarowana 

godzina dostawy 
(KDGD) 

 

1 
FH-U „FO-WO” Beata 
Dziedzic, ul. Towarowa 6, 
42-600 Tarnowskie Góry 

49,94 
(cena brutto: 
23487,90 zł) 

40 
(deklarowana 
godzina dostawy: od 
7.00 do 8.00) 

89,94 

2 

Zakłady Produkcji 
Spożywczej AMBI,  
ul. Składowa 11,  
41-902 Bytom 

60 
(cena brutto: 
19550,60 zł) 

40 
(deklarowana 
godzina dostawy: od 
7.00 do 8.00) 

100 

 

 

Zamawiający ponadto informuje na podstawie art. 93 ust.3 pkt. 2 ustawy Pzp, że: 

- w ramach Pakietu 1 zamówienie zostaje unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 1 

z powodu nie złożenia żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.  

Uzasadnienie faktyczne: W ramach Pakietu 1 odrzucono jedyną złożoną ofertę (ofertę złożoną 

przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska, ul. Zamkowa 45, 42-690 Tworóg). 

Wykonawca nie wycenił jednak wszystkich elementów zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ 

(FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY) dla Pakietu 1 (polędwicy drobiowej z 

majerankiem, kurczaka z pieczarkami, piersi pieczonej drobiowej, filetu z indyka wędzonego i 

oscypka drobiowego). Natomiast Zamawiający w części 23 SIWZ (OPIS SPOSOBU OBLICZENIA 

CENY OFERTY) w pkt 1 zapisał, że „Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy zamówienia w 

formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ) - odpowiednio dla 

pakietu/pakietów, na które składa ofertę). Cenę ofertową stanowi więc suma kwot z pozycji 

RAZEM (brutto) formularzy asortymentowo-cenowych, na które składana jest oferta”. Oferta jest 

więc niezgodna z SIWZ i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 

W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Pakietu 

1 zostaje przez Zamawiającego unieważnione. 

- w ramach Pakietu 8 zamówienie zostaje unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 

4. Zgodnie z dyspozycją art.93 ust.1 pkt. 4 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego unieważnia się w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z 

najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 



Uzasadnienie faktyczne: Do terminu składania ofert, który upłynął 23.12.2020 r o godzinie 8:00 

do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty złożone przez: 

- FH-U „FO-WO” Beata Dziedzic, ul. Towarowa 6, 42-600 Tarnowskie Góry, cena brutto: 4032 zł; 

deklarowana godzina dostawy: od 7.00 do 8.00, 

- Gospodarstwo Rolne Zygmunt Król, ul. Stawowa 31, 44-187 Radonia, cena brutto: 2784 zł; 

deklarowana godzina dostawy: brak informacji. 

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 2880 zł 

brutto. 

 


