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Wszyscy wykonawcy , którzy 
biorą udział w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY /UNIEWAŻNIENIU
POSTĘPOWANIA

Szanowni Państwo.
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze 
prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych                         
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia 
publicznego pn. „ Dostawa artykułów spożywczych do Gminnego Przedszkola w Tworogu w terminie 
do 31.12.2019 r.”

Ogłoszenie nr 654321-N-2018 z dnia 2018-11-28 r. 

Zadanie nr 1
Informujemy, iż Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 1 Pakiet nr 1 – Dostawa 
mięsa i jego przetworów.           

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: do terminu ofert,  tj.  do dnia 07.12.2018r.  godz.  13:00 otrzymano dwie
oferty przetargowe na zadanie nr 1 Pakiet nr 1 – Dostawa mięsa i jego przetworów od następujących
Wykonawców:

1) Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 42-690 Tworóg ul. Zamkowa 45
2) ZAKŁAD MASARSKI JERZY ZIAJA, Wojska ul. Powstańców Śląskich 1, 42-690 Tworóg. 

Obydwie oferty zawierały w załączeniu formularze cenowe z wykreślonymi pozycjami, a więc żadna z
ofert nie obejmowała realizacji całości zadania nr 1. Zapisy Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamó-
wienia, pkt 12 zawiera zapis w brzmieniu: 
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę 
na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować 
całość zamówienia z danej części.

Żadna ze złożonych ofert nie obejmowała całości zamówienia z danej części. Oferty zostają 
odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2). W konsekwencji w zakresie zadania nr 1 nie złożono 
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

UZASADNIENIE PRAWNE:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst  jedn.:  Dz.  U.  z  2018 r.  poz.  1986  ze  zm.)  Zamawiający  unieważnia  postępowanie  o  udzielenie
zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem
pkt 2 i 3

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,                  
że w prowadzonym postępowaniu w zakresie zadania nr 1 nie zostali  wykluczeni  żadni Wykonawcy:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,                  

mailto:dyrekcja@gptworog.pl


że w prowadzonym postępowaniu w zakresie zadania nr 1 zostały odrzucone następujące oferty:
1) Oferta nr 1 złożona przez: Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, 42-690 Tworóg

ul. Zamkowa 45
UZASADNIENIE  FAKTYCZNE: do oferty  załączono formularz  asortymentowo-cenowy,  który  nie
obejmował całości zadania nr 1 (częściowo wykreślone pozycje). Zamawiający dopuścił  w SIWZ
składanie ofert częściowych na poszczególne zadania, ale obejmujących całość zamówienia z danej
części-zadania.
UZASADNIENIE PRAWNE:zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy 
Prawo zamówień publicznych(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
 

2) Oferta nr 2 złożona przez: ZAKŁAD MASARSKI JERZY ZIAJA, Wojska ul. Powstańców Śląskich
1, 42-690 Tworóg. 
UZASADNIENIE  FAKTYCZNE: do oferty  załączono formularz  asortymentowo-cenowy,  który  nie
obejmował całości zadania nr 1 (częściowo wykreślone pozycje). Zamawiający dopuścił  w SIWZ
składanie ofert częściowych na poszczególne zadania, ale obejmujących całość zamówienia z danej
części-zadania.
UZASADNIENIE PRAWNE:zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy 
Prawo zamówień publicznych(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Zadanie nr 2
Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania nr 2 Pakiet nr 2 – Dostawa warzyw i owoców 
Złożyła firma: F.H.U. DAMEX Damian Surmański 42-603 Tarnowskie Góry ul. Witosa 90a.

Oferta uzyskała w sumie największą liczbę punktów (100,00 pkt) według przyjętych  kryteriów, tj. Cena 60%
i  deklarowana godzina dostawy 40%. Wykonawca spełnia warunki  udziału w postępowaniu określone w
SIWZ, oferta odpowiada wymogom określonym w ustawie z dn. 29.01.2004r.  Pzp. i SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na zadanie nr 2 złożono 3 (trzy) oferty,
których ocenę punktową  przedstawia poniższa tabela:

Nr 
oferty

Nazwa i adres wykonawcy Ilość pkt –
kryterium

Cena 

Deklarowana
godzina
dostawy

Razem

1 FHU FO-WO Beata Dziedzic, 42-600 
Tarnowskie Góry ul. Towarowa 6

45,24 0,00 45,24

2 F.H.U. DAMEX Damian Surmański 42-603 
Tarnowskie Góry ul. Witosa 90a

60,00 40,00 100,00

3 GOSPODARSTWO ROLNE KRÓL ZYGMUNT    
ul. Stawowa 31,  Radonia   44-187 

---------- ------------ Oferta
odrzucona

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,                  
że w prowadzonym postępowaniu w zakresie zadania nr 2 nie zostali  wykluczeni  żadni Wykonawcy:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,                  
że w prowadzonym postępowaniu w zakresie zadania nr 2 zostały odrzucone następujące oferty:
Oferta nr 3 złożona przez:
1) GOSPODARSTWO ROLNE KRÓL ZYGMUNT ul. Stawowa 31,  Radonia   44-187.

UZASADNIENIE  FAKTYCZNE: do oferty  załączono formularz  asortymentowo-cenowy,  który  nie
obejmowały  całości  zadania  nr  2  (wpisana  tylko  pozycja  dotycząca  ziemniaków).  Zamawiający
dopuścił w SIWZ składanie ofert częściowych na poszczególne zadania, ale obejmujących całość
zamówienia z danej części-zadania.
UZASADNIENIE PRAWNE:zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy 
Prawo zamówień publicznych(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  zakresie  zadania  nr  2  w  terminie
określonym  w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, tj. nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane                w inny sposób.

Zadanie nr 3
Informujemy,  iż najkorzystniejszą  ofertę  w  zakresie  zadania  nr  3  Pakiet  nr  3 –  Dostawa  nabiału
i przetworów złożyła firma:  MILKO HURTOWE CENTRUM NABIAŁU mgr inż. Włodzimierz Natkaniec



40-833 Katowice ul. Dulęby 5.

Oferta uzyskała w sumie największą liczbę punktów (100,00 pkt) według przyjętych  kryteriów, tj. Cena 60%
i  deklarowana  godzina dostawy  40%.  Wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone
w SIWZ, oferta odpowiada wymogom określonym w ustawie z dn. 29.01.2004r.  Pzp. i SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu  na zadanie nr 3 złożono  1 (jedną)
ofertę, której ocenę punktową  przedstawia poniższa tabela:

Nr 
oferty

Nazwa i adres wykonawcy Ilość pkt –
kryterium

Cena 

Deklarowana
godzina
dostawy

Razem

1 MILKO HURTOWE CENTRUM NABIAŁU            
mgr inż. Włodzimierz Natkaniec                         
40-833 Katowice ul. Dulęby 5.

60,00 40,00 100,00

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,                  
że w prowadzonym postępowaniu w zakresie zadania nr 3 nie zostali  wykluczeni  żadni Wykonawcy:
Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt.  3 Prawa  zamówień  publicznych  Zamawiający  informuje,
że w prowadzonym postępowaniu w zakresie zadania nr 3 nie  zostały odrzucone żadne oferty.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego  w zakresie zadania nr 3  w dowolnym
terminie na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1).

Zadanie nr 4
Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania nr 4 Pakiet nr 4 – Dostawa różnych artykułów
spożywczych złożyła firma: FHU FO-WO Beata Dziedzic, 42-600 Tarnowskie Góry  ul. Towarowa 6.

Oferta uzyskała w sumie największą liczbę punktów (100,00 pkt) według przyjętych  kryteriów, tj. Cena 60%
i  deklarowana  godzina dostawy  40%.  Wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone
w SIWZ, oferta odpowiada wymogom określonym w ustawie z dn. 29.01.2004r.  Pzp. i SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje,  że w niniejszym postępowaniu  na zadanie nr 4 złożono  2 (dwie)
oferty, których ocenę punktową  przedstawia poniższa tabela:

Nr 
oferty

Nazwa i adres wykonawcy Ilość pkt –
kryterium

Cena 

Deklarowana
godzina
dostawy

Razem

1 FHU FO-WO Beata Dziedzic,                            
42-600 Tarnowskie Góry  ul. Towarowa 6

60,00 40,00 100,00

2 P.P.H. POLARIS MAŁGORZATA 
GRUSZCZYŃSKA  ul. Żołnierska 20a,                
62-800 Kalisz

54,01 40,00 94,01

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,                  
że w prowadzonym postępowaniu w zakresie zadania nr 4 nie zostali  wykluczeni  żadni Wykonawcy:
Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt.  3 Prawa  zamówień  publicznych  Zamawiający  informuje,
że w prowadzonym postępowaniu w zakresie zadania nr 4 nie  zostały odrzucone żadne oferty.

Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  zakresie  zadania  nr  4  w  terminie
określonym  w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, tj. nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zadanie nr 5 
Informujemy,  iż najkorzystniejszą  ofertę  w  zakresie  zadania  nr  5  Pakiet  nr  5 –  Dostawa  pieczywa
i  wyrobów  ciastkarskich złożyła  firma:  Gminna  Spółdzielnia  „SAMOPOMOC  CHŁOPSKA”,  42-690
Tworóg ul. Zamkowa 45.

Oferta uzyskała w sumie największą liczbę punktów (100,00 pkt) według przyjętych  kryteriów, tj. Cena 60%
i  deklarowana  godzina dostawy  40%.  Wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone
w SIWZ, oferta odpowiada wymogom określonym w ustawie z dn. 29.01.2004r.  Pzp. i SIWZ.



Jednocześnie Zamawiający informuje,  że w niniejszym postępowaniu  na zadanie nr 5 złożono  2 (dwie)
oferty, których ocenę punktową  przedstawia poniższa tabela:

Nr 
oferty

Nazwa i adres wykonawcy Ilość pkt –
kryterium

Cena 

Deklarowana
godzina
dostawy

Razem

1 Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC 
CHŁOPSKA”, 42-690 Tworóg ul. Zamkowa 45

60,00 40,00 100,00

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

40,84 40,00 80,84

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,                  
że w prowadzonym postępowaniu w zakresie zadania nr 5 nie zostali  wykluczeni  żadni Wykonawcy:
Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt.  3 Prawa  zamówień  publicznych  Zamawiający  informuje,
że w prowadzonym postępowaniu w zakresie zadania nr 5 nie  zostały odrzucone żadne oferty.

Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  zakresie  zadania  nr  5  w  terminie
określonym  w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, tj. nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane  w inny sposób.

Zadanie nr 6 
Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania nr 6 Pakiet nr 6 – Dostawa mrożonek złożyła 
firma: NORDIS S.A. 45-315 Opole ul. Głogowska 35.

Oferta uzyskała w sumie największą liczbę punktów (100,00 pkt) według przyjętych  kryteriów, tj. Cena 60%
i  deklarowana godzina dostawy 40%. Wykonawca spełnia warunki  udziału w postępowaniu określone w
SIWZ, oferta odpowiada wymogom określonym w ustawie z dn. 29.01.2004r.  Pzp. i SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na zadanie nr 6 złożono 3 (trzy) oferty,
których ocenę punktową  przedstawia poniższa tabela:

Nr 
oferty

Nazwa i adres wykonawcy Ilość pkt –
kryterium

Cena 

Deklarowana
godzina
dostawy

Razem

1 FHU FO-WO Beata Dziedzic,                           
42-600 Tarnowskie Góry ul. Towarowa 6

52,41 0,00 52,41

2 NORDIS S.A. 45-315 Opole ul. Głogowska 35 60,00 40,00 100,00
3 AB FROST Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 3,            

98-275 Brzeźnio
53,64 20,00 73,64

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,                  
że w prowadzonym postępowaniu w zakresie zadania nr 6 nie zostali  wykluczeni  żadni Wykonawcy:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,                  
że w prowadzonym postępowaniu w zakresie zadania nr 6 została odrzucona 
 
Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  zakresie  zadania  nr  6  w  terminie
określonym  w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, tj. nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane  w inny sposób.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie  z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)- dział VI
„Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej: www.gptworog.pl
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