
Zielona Góra ,dnia  17.12.2013r

Sprawa Nr ZE 2.3.220.2013

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
      na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy pzp

1.   Zamawiający:
1) pełna nazwa Zamawiającego: Zespół Edukacyjny Nr 2
2) kod, miejscowość województwo: 65-436 Zielona Góra, lubuskie
3) ulica, nr domu: Staffa 10
4) nr tel., faks tel. (+48) 68 453 88 83, faks (+48) 68 453 88 84
5) adres strony internetowej: www.sp17.zgora.pl
6) rodzaj Zamawiającego: Inny: Szkoła

2.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
    1) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż  kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo 
zamówień publicznych . na Dostawa żywności do Zespołu Edukacyjnego nr 2 w 
Zielonej Górze przy ul .L Staffa 10  z podziałem na zadania- liczba zadań 5 

2) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra;
    3) oznaczenie przedmiotu zamówienia według                                       Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV):

      15.10.00.00-9  Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne.
      15.13.11.30-5  Wędliny
      15.11.20.00-6  Drób
      15.80.00.00-6  Różne produkty spożywcze
      15.33.11.70-9  Warzywa mrożone
      15.20.00.00-0  Ryby przetworzone i konserwowane
      15.22.10.00-3  Ryby mrożone
      

4)rodzaj zamówienia: Dostawy 
3.   Dane Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejsze:

Zadanie 2  Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin                                                       
1). Wykonawca :Zakład Mięsny RZEŻNIK Dariusz  Feliński,  Grzegorz Hutnik                    
2).kod, miejscowość: 67-106 Otyń                                                         3)..ulica, nr domu, nr 
pokoju: ul.  Tuwima12

   4).cena wybranej oferty z VAT:   79 304,92 zł ;
5).ilość punktów przyznanych w kryterium :„cena " - 100,00 pkt;
6).łączna ilość punktów:  100,00x3= 300,00 pkt;

Zadanie 3.  Dostawa różnych  produktów  spożywczych
1). Wykonawca :UNIMA Spz.o.o  Hurtownia Art. Spożywczych                    
2).kod, miejscowość65-142 Zielona Góra                                              

   3)..ulica, nr domu, nr pokoju: ul.  Zdrojowa 4
   4).cena wybranej oferty z VAT:   46 189,31zł zł ;

5).ilość punktów przyznanych w kryterium :„cena " - 100,00 pkt;
6).łączna ilość punktów: 100,00x3= 300,00 pkt;

Zadanie 4  Dostaw mrożonek  warzywno-owocowych
1). Wykonawca : A B Frost  sp.j.                   
2).kod, miejscowość  98-277 Brąszewice  

   3)..ulica, nr domu, nr pokoju: ul.  Górna 8
   4).cena wybranej oferty z VAT:   13 302,35 zł ;

5).ilość punktów przyznanych w kryterium :„cena " - 100,00 pkt;
6).łączna ilość punktów:  100,00x3= 300,00 pkt;



Zadanie 5: Dostawa ryb i przetworów rybnych 
1). Wykonawca :VIMA Sp. z.o.o Przedsiębiorstwo Handlowe
2).kod, miejscowość 66-015 Przylep 

   3)..ulica, nr domu, nr pokoju: ul.  22 Lip[ca 86A
   4).cena wybranej oferty z VAT:   10 235,00 zł ;

5).ilość punktów przyznanych w kryterium :„cena " - 100,00 pkt;
6).łączna ilość punktów:  100,00x3=300,00 pkt;

4.   Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
  Zadanie 2

Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 - tekst jednolity ze 
zm.) oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę 
punktów w oparciu o kryterium oceny ofert „cena-100%” - 300,00 pkt (100,00 x3).
Zadanie 3
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 - tekst jednolity ze zm.) oraz 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w 
oparciu o kryterium oceny ofert „cena-100%” - 300,00 pkt (100,00 x3).

Zadanie 4
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 - tekst jednolity ze zm.) oraz 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w 
oparciu o kryterium oceny ofert „cena-100%” - 300,00 pkt (100,00 x3).

Zadanie 5
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 - tekst jednolity ze zm.) oraz 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w 
oparciu o kryterium oceny ofert „cena-100%” - 300,00 pkt (100,00 x3).

5.   Dane o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:

   Zadanie 2 :Dostawa mięsa ,produktów  mięsnych i wędlin
1) oferta nr 6 złożona przez:

-Wykonawca : Firma Handlowa SOBKOWIAK
-kod, miejscowość: 64-212 Siedlce
-ulica, nr domu, nr pokoju: ul Wolsztyńska 54;
-ilość punktów przyznanych w kryterium .„cena " – 97,52 pkt;
-łączna ilość punktów: 97,52 x3= 292,56, pkt

2). oferta nr 8 złożona przez:
-Wykonawca : Zakład Masarski Gracjan Kiciński
-kod, miejscowość: 64-225 Kopanica
-ulica, nr domu, nr pokoju: ul Winnice 7
-ilość punktów przyznanych w kryterium .„cena " – 95,59 pkt;
-łączna ilość punktów:   95,59 x3=286,77, pkt

3). Oferta nr10  złożona przez:
-Wykonawca : Zakład Mięsny RZEŻNIK Dariusz Feliński, Grzegorz Hutnik
-kod, miejscowość: 67-106 Otyń
-ulica, nr domu, nr pokoju: ul Tuwima 12
-ilość punktów przyznanych w kryterium .„cena " – 100,00 pkt;
-łączna ilość punktów: 100,00 x3= 300,00, pkt

Zadanie 3: Dostawa różnych produktów spożywczych 
1). Oferta nr 7 złożona przez:

-Wykonawca : UNIMA Sp.z.o.o w Warszawie Hurtownia Art. spożywczych
-kod, miejscowość: 65-142 Zielona Góra
-ulica, nr domu, nr pokoju: Zdrojowa 4
-ilość punktów przyznanych w kryterium .„cena " – 100,00 pkt;
-łączna ilość punktów: 100,00 x3=  300,00, pkt



2). Oferta nr 2 złożona przez:
-Wykonawca : Przedsiębiorstwa Handlowe JONEX Katarzyna Jońska
-kod, miejscowość: 65-730 Zielona Góra
-ulica, nr domu, nr pokoju: ul Elektronowa 2
-ilość punktów przyznanych w kryterium .„cena " – 73,97 pkt;
-łączna ilość punktów: 73,97x3= 221,91, pkt

Zadanie 4 : Dostawa mrożonek warzywno- owocowych
1). Oferta nr 7 złożona przez:

-Wykonawca : UNIMA Sp.z.o.o w Warszawie Hurtownia Art. spożywczych
-kod, miejscowość: 65-142 Zielona Góra
-ulica, nr domu, nr pokoju: Zdrojowa 4
-ilość punktów przyznanych w kryterium .„cena " – 83,96 pkt;
-łączna ilość punktów: 83,96x3=  251,88 pkt.                                                           

 2).oferta nr 4 złożona przez:                                                           -Wykonawca : PHU FALA 
Grzegorz Romanowski 

-kod, miejscowość: 65-001 Zielona Góra
-ulica, nr domu, nr pokoju: Zjednoczenia 102
-ilość punktów przyznanych w kryterium .„cena " – 76,34 pkt;
-łączna ilość punktów:   76,34x3= 229,02 pkt

3).oferta nr 9 złożona przez                                                           -Wykonawca : 
AUGUSTO-KOŚCIAN Szubert Tycner 

-kod, miejscowość: 64-000 Kościan
-ulica, nr domu, nr pokoju: :Gen.D. Chłapowsiego 27
-ilość punktów przyznanych w kryterium .„cena " – 80,20 pkt;
-łączna ilość punktów :   80,20x3=240,60pkt.

4).oferta nr 5 złożona przez::
-  Wykonawca : REN sp.zo.o Oddział Zielona Góra

-kod, miejscowość: 65-001 Zielona Góra
-ulica, nr domu, nr pokoju: Trasa Północna 3
-ilość punktów przyznanych w kryterium .„cena " – 84,86 pkt;
-łączna ilość punktów: 84,85x3= 254,58 pkt

5).oferta nr 3 złożona przez:                                                          -   -   
-  Wykonawca : I ce  QB  Spółka z.o.o 

-kod, miejscowość: 65-419 Zielona Góra
-ulica, nr domu, nr pokoju: Gen. J. Sowińskiego 2/4
-ilość punktów przyznanych w kryterium .„cena " – 96,31 pkt;
-łączna ilość punktów: 96,31x3= 288,93 pkt

6).oferta nr 1 złożona przez:
-Wykonawca :  A  B Fros sp.j. Krółik                                                                     -  kod, miejscowość: 98-277

Brąszewice
-ulica, nr domu, nr pokoju: Górna 8
-ilość punktów przyznanych w kryterium  „cena”- 100,00 pkt
-łączna ilość punktów: 100,00 x3= 300,00, pkt

Zadanie 5: Dostawa ryb i przetworów rybnych 
1). oferta nr 7 złożona przez :

-Wykonawca : UNIMA Sp.z.o.o w Warszawie Hurtownia Art. spożywczych
-kod, miejscowość: 65-142 Zielona Góra
-ulica, nr domu, nr pokoju: Zdrojowa 4
-ilość punktów przyznanych w kryterium .„cena " 92,98 pkt;
-łączna ilość punktów: 92,98x3= 278,94 pkt. 

2).oferta nr 9  złożona przez                                                          -    
-  Wykonawca : AUGUSTO-KOŚCIAN Szubert Tycner 

-kod, miejscowość: 64-000 Kościan
-ulica, nr domu, nr pokoju: :Gen.D. Chłapowsiego 27
-ilość punktów przyznanych w kryterium .„cena " – 84,12 pkt;
-łączna ilość punktów : 84,12x3= 252,36 pkt

3). Oferta nr 11 złożona przez:
-  Wykonawca :VIMA Sp. z.o.o Przedsiębiorstwo Handlowe
-  kod, miejscowość 66-015 Przylep 

   -  ulica, nr domu, nr pokoju: ul.  22 Lip[ca 86A
   -



-ilość punktów przyznanych w kryterium :„cena " - 100,00 pkt;
-łączna ilość punktów: 100,00 x3= 300,00 pkt;
4).oferta nr 4 złożona przez:
-  Wykonawca : PHU FALA Grzegorz Romanowski 

-kod, miejscowość: 65-001 Zielona Góra
-ulica, nr domu, nr pokoju: Zjednoczenia 102
-ilość punktów przyznanych w kryterium .„cena " – 92,99 pkt;
-łączna ilość punktów: 92,99 x3= 278,97 pkt

                                                        ………………………………………………
                                                        imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej


