
Zespół Ekonomiczno Administracyjny 
                 Szkół w Goździe 
          26 – 634 Gózd, ul. Radomska 7  
Zp.341/6/34/ZEAS/2010                                                            Gózd, dnia 20.12.2010 r. 
 

Adresat 
                          ( wszyscy Wykonawcy ) 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczenie z postępowania 

oraz o odrzuconych ofertach Wykonawców  
 

Dotyczy :  „ Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb stołówki 
szkolnej przy PSP w Goździe i PSP w Kuczkach Kolonii „  
 
 
         Zgodnie z art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                
( Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na „ Dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb stołówki 
szkolnej przy PSP w Goździe i PSP w Kuczkach Kolonii „ . 
 
 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert. 
 
◄ Wykonawcy wykluczeni z postępowania  :  0 
 
◄ Wykonawcy odrzuceni    z postępowania :  0 
 
         Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu 
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej  oferty 
Zamawiający kierował  się kryterium najniższej ceny . 
 
Wykaz i porównanie złożonych ofert: 
 

Część 1 MIĘSO I WĘDLINY 
 

Nr 
oferty 

Firma(nazwa) lub 
nazwiska oraz 

adres wykonawcy 

Streszczenie 
spełniania 

warunków udziału 
w postępowaniu 

i oceny ofert 

 
 

Cena oferty 

 
Kolejność ofert 
wg kryterium 

ceny 

 
4 

P.P.H.U.  „ JANHAS” 
Monika Banasik 
Niemianowice 27 
26- 634 Gózd 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału 

w postępowaniu, oferta 
nie podlega odrzuceniu 

 

 
 
87.147,40 zł 

 
Oferta pierwsza 
w kolejności 

 
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 
ustalono, iż oferta nr 4 firmy P.P.H.U. „ JANHAS” Monika Banasik Niemianowice 27, 
26 – 634 Gózd  odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane  
w specyfikacji kryterium wyboru . 



 
 
Część 2 WARZYWA I OWOCE 
 

Nr 
oferty 

Firma(nazwa) lub 
nazwiska oraz 

adres wykonawcy 

Streszczenie 
spełniania 

warunków udziału 
w postępowaniu 

i oceny ofert 

 
 

Cena oferty 

 
Kolejność ofert 
wg kryterium 

ceny 

 
1 

Firma  „ TAMP ”  
Stanisław Woźniak 
Małęczyn ul. Kościelna 35 
26- 634 Gózd 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału 

w postępowaniu, oferta 
nie podlega odrzuceniu 

 

 
 
68.650,75 zł 

 
Oferta pierwsza 
w kolejności 

 
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 
ustalono, iż oferta nr 1 firmy „ TAMP” Stanisław Woźniak Małęczyn ul. Kościelna 35, 
26 – 634 Gózd  odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane  
w specyfikacji kryterium wyboru . 
 
 
Część 3 MROŻONKI 
 

Nr 
oferty 

Firma(nazwa) lub 
nazwiska oraz 

adres wykonawcy 

Streszczenie 
spełniania 

warunków udziału 
w postępowaniu 

i oceny ofert 

 
 

Cena oferty 

 
Kolejność ofert 
wg kryterium 

ceny 

 
3 

AKWEN II  
Wojciech Kamiński 
05 – 250 Radzymin 
Janków Nowy 41 G 
Oddział Kielce: 
25 – 415 Kielce ul. Górna 25  

Wykonawca spełnia 
warunki udziału 

w postępowaniu, oferta 
nie podlega odrzuceniu 

 

 
 
26.787,44 zł 

 
Oferta druga 
w kolejności 

 
5 

HURTOWNIA „ RYBEX II „ 
Jurek Olga, Jurek Konrad 
26 – 670 Pionki 
ul. Kościuszki 16 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału 

w postępowaniu, oferta 
nie podlega odrzuceniu 

 

 
 
25.209,20 zł 

 
Oferta pierwsza 
w kolejności 

 
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 
ustalono, iż oferta nr 5 firmy HURTOWNIA „ RYBEX II „ Jurek Olga, Jurek Konrad 
26 – 670 Pionki ul. Kościuszki 16  odpowiada wszystkim wymaganiom określonym  
w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru . 
 
 
 
 
 



 
 
Część 4 NABIAŁ 
 

Nr 
oferty 

Firma(nazwa) lub 
nazwiska oraz 

adres wykonawcy 

Streszczenie 
spełniania 

warunków udziału 
w postępowaniu 

i oceny ofert 

 
 

Cena oferty 

 
Kolejność ofert 
wg kryterium 

ceny 

 
5 

HURTOWNIA „ RYBEX II „ 
Jurek Olga, Jurek Konrad 
26 – 670 Pionki 
ul. Kościuszki 16 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału 

w postępowaniu, oferta 
nie podlega odrzuceniu 

 

 
 
32.697,20 zł 

 
Oferta pierwsza 
w kolejności 

 
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 
ustalono, iż oferta nr 5 firmy HURTOWNIA „ RYBEX II „ Jurek Olga, Jurek Konrad 
26 – 670 Pionki ul. Kościuszki 16  odpowiada wszystkim wymaganiom określonym  
w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru . 
 
 
Część 5 PIECZYWO 
 

Nr 
oferty 

Firma(nazwa) lub 
nazwiska oraz 

adres wykonawcy 

Streszczenie 
spełniania 

warunków udziału 
w postępowaniu 

i oceny ofert 

 
 

Cena oferty 

 
Kolejność ofert 
wg kryterium 

ceny 

 
7 

Zakład Budowy  
i Remontów Pieców 
Piekarniczych 
Tomasz Makuch 
26 – 700 Zwoleń 
Aleja Jana Pawła II 91 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału 

w postępowaniu, oferta 
nie podlega odrzuceniu 

 

 
 
4.790,oo zł 

 
Oferta pierwsza 
w kolejności 

 
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 
ustalono, iż oferta nr 7 firmy ZAKŁAD BUDOWY I REMONTÓW PIECÓW 
PIEKARNICZYCH Tomasz Makuch 26 – 700 Zwoleń, Aleja Jana Pawła II 91  
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji 
kryterium wyboru . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Część 6 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 
 

Nr 
oferty 

Firma(nazwa) lub 
nazwiska oraz 

adres wykonawcy 

Streszczenie 
spełniania 

warunków udziału 
w postępowaniu 

i oceny ofert 

 
 

Cena oferty 

 
Kolejność ofert 
wg kryterium 

ceny 

 
5 

HURTOWNIA „ RYBEX II „ 
Jurek Olga, Jurek Konrad 
26 – 670 Pionki 
ul. Kościuszki 16 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału 

w postępowaniu, oferta 
nie podlega odrzuceniu 

 

 
 
44.341,15 zł 

 
Oferta pierwsza 
w kolejności 

 
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 
ustalono, iż oferta nr 5 firmy HURTOWNIA „ RYBEX II „ Jurek Olga, Jurek Konrad 
26 – 670 Pionki ul. Kościuszki 16  odpowiada wszystkim wymaganiom określonym  
w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru . 
 
Część 7 GARMAŻERKA 
 

Nr 
oferty 

Firma(nazwa) lub 
nazwiska oraz 

adres wykonawcy 

Streszczenie 
spełniania 

warunków udziału 
w postępowaniu 

i oceny ofert 

 
 

Cena oferty 

 
Kolejność ofert 
wg kryterium 

ceny 

 
2 

Przedsiębiorstwo  
Produkcyjno – Handlowe 
„Smakosz” Mariusz Orłowski 
26 – 600 Radom 
ul. Lotnicza 69/71  

Wykonawca spełnia 
warunki udziału 

w postępowaniu, oferta 
nie podlega odrzuceniu 

 

 
 
27.981,10 zł 

 
Oferta druga 
w kolejności 

 
6 

Zakład Produkcyjny  
„ IRA” 
Andrzej Wiśniewski 
Groszowice 307 
26 – 630 Jedlnia Letnisko 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału 

w postępowaniu, oferta 
nie podlega odrzuceniu 

 

 
 
19.835,54 zł 

 
Oferta pierwsza 
w kolejności 

 
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 
ustalono, iż oferta nr 6 firmy Zakład Produkcyjny „IRA” Andrzej Wiśniewski  
Groszowice 307, 26 – 630 Jedlnia Letnisko  odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona  
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru . 
 
 
 
 
 
 



 
 
Część 8 CUKIERNICZE 
 

Nr 
oferty 

Firma(nazwa) lub 
nazwiska oraz 

adres wykonawcy 

Streszczenie 
spełniania 

warunków udziału 
w postępowaniu 

i oceny ofert 

 
 

Cena oferty 

 
Kolejność ofert 
wg kryterium 

ceny 

 
7 

Zakład Budowy  
i Remontów Pieców 
Piekarniczych 
Tomasz Makuch 
26 – 700 Zwoleń 
Aleja Jana Pawła II 91 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału 

w postępowaniu, oferta 
nie podlega odrzuceniu 

 

 
 
27.988,OO zł 

 
Oferta pierwsza 
w kolejności 

 
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 
ustalono, iż oferta nr 7 firmy ZAKŁAD BUDOWY I REMONTÓW PIECÓW 
PIEKARNICZYCH Tomasz Makuch 26 – 700 Zwoleń, Aleja Jana Pawła II 91  
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji 
kryterium wyboru . 
 
 
Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, w związku z faktem, iż zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust.2 ustawy pzp., z zastrzeżeniem art.183 ustawy p.z.p. 
 
Zgodnie z powyższym czynności Zamawiającego należy uznać za w pełni uzasadnione. 
 
Na podstawie art.27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
( Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 ze zm. ) prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania 
tego pisma na numer faksu 48 320 23 57 
 
                                                                                       Z poważaniem : 
 

        DYREKTOR 
            - // - 
    inż. Józef Drab 

 
 
 
 
 
Miejsce publikacji zawiadomienia  : 
1. Strona internetowa Zamawiającego – www.bip.gozd.pl   dnia 20.12.2010 r. 
2. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie  
    Zamawiającego dnia 20.12.2010 r. 
3.a/a 
 
 


