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ZOEAS.2712.5.2015      Reguły, dnia 27.11.2015 r.  
 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH  
 W POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

I. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej 
Szkół Gminy Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: 
ZOEAS.2712.5.2015 pn. „Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych 
do Gminnego przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi”. 
ZAMAWIAJĄCY dopuścił składanie ofert częściowych w podziale na następujące części: 

NUMER I NAZWA CZĘŚCI 

Część 1 – warzywa i owoce-Przedszkole w Michałowicach 

Część 2 – pieczywo-Przedszkole w Michałowicach 

Część 3 – mięso i wędliny -Przedszkole w Michałowicach 

Część 4 – mrożonki i ryby-Przedszkole w Michałowicach 

Część 5 – produkty mleczarskie (nabiał) -Przedszkole w Michałowicach 

Część 6 - jaja-Przedszkole w Michałowicach 

Część 7 - różne artykuły spożywcze-Przedszkole w Michałowicach 

Część 8 – warzywa i owoce-Przedszkole w Nowej Wsi 

Część 9 – pieczywo-Przedszkole w Nowej Wsi 

Część 10 – mięso i wędliny -Przedszkole w Nowej Wsi 

Część 11 – mrożonki i ryby-Przedszkole w Nowej Wsi 

Część 12 – produkty mleczarskie (nabiał) -Przedszkole w Nowej Wsi 

Część 13- jaja-Przedszkole w Nowej Wsi 

Część 14 - różne artykuły spożywcze-Przedszkole w Nowej Wsi 

 
1. W wyznaczonym terminie składania ofert do dnia 26.11.2015 r. do godz. 1100 wpłynęło 11 ofert.  
2. Kryterium oceny ofert było: 95 pkt. cena, 5 pkt. termin płatności. 
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Wykonawca 

 

NR części 

Wykonawca 1 
HURTOWNIA 

WIDAN 
ul. Jasińskiego 56B 
37 – 700 Przemyśl 

Wykonawca 2 
P.H. AMD S.C. 
ul. 1 Maja 90 

05 – 200 Wołomin 

Wykonawca 3 
MARYWILSKA  
ul. Marywilska 26 

03 – 228 Warszawa 

Wykonawca 4 
FOKUS Sp. z o.o. 
ul. Fleminga 21 

03 – 176 Warszawa 

Wykonawca 5 
INVEST MICHEL 

Kobierne 44A 
05-311 Dębe Wielkie 

Wykonawca 6 
POLMARS 

ul. Białołęcka 243 
03-253 Warszawa 

Wykonawca 7 
NATKA 

Anna Mystkowska 
ul. słoneczna 12 

96 – 325 Kaminonka 

Wykonawca 8 
SEBEX S.C. 

Municypalna 20 
02-281 Warszawa 

Wykonawca 9 
INTER-MLECZ  

Sp. z o.o. 
ul. Chrzanowskiego 14 

04-392 Warszawa 

Wykonawca 10 
Piekarnia-Cukiernia 

ANTONIAK  
ul. Rynek 25 

05-840 Brwinów 

Wykonawca 11 
AGRAF 

Wąsy Wieś 8 
05-083 Zaborów 

71 063,00 / 14 dni 49 913,20 / 21 dni Część 1 – warzywa i 
owoce-Przedszkole w 

Michałowicach 
      

66,73 pkt. 
   

97,50 pkt. 

13 862,20 / 30 dni Część 2 – pieczywo-
Przedszkole w 
Michałowicach 

         
100,00 pkt. 

 

45 155,25 / 30 dni Część 3 – mięso i 
wędliny -Przedszkole w 

Michałowicach 
 

100,00 pkt.  
         

31 755,89 / 30 dni 24 450,62 / 30 dni 24 827,78 / 30 dni Część 4 – mrożonki i 
ryby-Przedszkole w 

Michałowicach 78,15 pkt. 
 

100,00 pkt. 98,56 pkt. 
       

43 512,65 / 30 dni 40 573,80 / 30 dni Część 5 – produkty 
mleczarskie (nabiał) -

Przedszkole w 
Michałowicach 

       

93,58 pkt. 100,00 pkt. 

  

5 796,00 / 30 dni 5 433,75 / 30 dni Część 6 - jaja-
Przedszkole w 
Michałowicach 

    
94,06 pkt. 

   
100,00 pkt. 

  

39 928,70 / 14 dni 
 

Część 7 - różne artykuły 
spożywcze-Przedszkole 

w Michałowicach      

95,00 pkt. 

    

27 440,50 / 14 dni 18 886,00 / 21 dni Część 8 – warzywa i 
owoce-Przedszkole w 

Nowej Wsi       

65,38 pkt. 

   

97,50 pkt. 
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6 128,30 / 30 dni Część 9 – pieczywo-
Przedszkole w Nowej 

Wsi          

100,00 pkt. 

 

18 216,50 / 30 dni Część 10 – mięso i 
wędliny -Przedszkole w 

Nowej Wsi  

100,00 pkt. 

         

7 163,73 / 30 dni 7 378,34 / 30 dni Część  11 – mrożonki i 
ryby-Przedszkole w 

Nowej Wsi   

100,00 pkt. 97,24 pkt. 

       

23 464,17 / 30 dni 21 828,87 / 30 dni Część 12 – produkty 
mleczarskie (nabiał) -
Przedszkole w Nowej 

Wsi 
       

93,38 pkt. 100,00 pkt. 

  

2 220,75 / 30 dni 2 220,75 / 30 dni Część 13- jaja-
Przedszkole w Nowej 

Wsi     

100,00 pkt. 

   

100,00 pkt. 

  

Część 14 - różne 
artykuły spożywcze-
Przedszkole w Nowej 

Wsi 
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 Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0 
 Liczba ofert odrzuconych – 0 
 
 
3. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

unieważnia postępowanie w następujących częściach: 
 Część 14 – różne art. spożywcze – Przedszkole w Nowej Wsi  
W ramach wymienionej części nie złożono żadnej oferty.  
4. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

unieważnia postępowanie w następujących częściach: 
 Część 13 – jaja – Przedszkole w Nowej Wsi  
W ramach wymienionej części zostały złożone dwie identyczne oferty. 
II.   
1. Część 1 – warzywa i owoce - Przedszkole w Michałowicach 
Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryterium oceny 
ofert było: 95 pkt. cena, 5 pkt. termin płatności, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 11, złożona 
przez: AGRAF, Wąsy Wieś 8, 05-083 Zaborów., cena oferty brutto – 49 913,20 zł., termin płatności 21 dni. 
Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, 
że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie 
zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.    
Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
odbędzie się dnia 10.12.2015 r. w siedzibie gminnego przedszkola w Michałowicach. 
 
2. Część 2 – pieczywo - Przedszkole w Michałowicach 
Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryterium oceny 
ofert było: 95 pkt. cena, 5 pkt. termin płatności, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 10, złożona 
przez: Piekarnia-Cukiernia ANTONIAK, ul. Rynek 25, 05-840 Brwinów., cena oferty brutto –  
13 862,20 zł., termin płatności 30 dni. 
Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, 
że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie 
zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.    
Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
odbędzie się dnia 10.12.2015 r. w siedzibie gminnego przedszkola w Michałowicach. 
 
3. Część 3 – mięso i wędliny - Przedszkole w Michałowicach 
Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryterium oceny 
ofert było: 95 pkt. cena, 5 pkt. termin płatności, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2, złożona przez: 
P.H. AMD S.C., ul. 1 Maja 90, 05-200 Wołomin., cena oferty brutto – 45 155,25 zł., termin płatności 30 dni. 
Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, 
że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie 
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zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.    
Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
odbędzie się dnia 10.12.2015 r. w siedzibie gminnego przedszkola w Michałowicach. 
 
4. Część 4 – mrożonki i ryby - Przedszkole w Michałowicach 
Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryterium oceny 
ofert było: 95 pkt. cena, 5 pkt. termin płatności, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3, złożona przez: 
Marywilska, ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa, cena oferty brutto – 24 450,62 zł., termin płatności 
30 dni. 
Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, 
że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie 
zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.    
Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
odbędzie się dnia 10.12.2015 r. w siedzibie gminnego przedszkola w Michałowicach. 
 
5. Część 5 – produkty mleczarskie (nabiał) -Przedszkole w Michałowicach 
Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.  Ze względu na to, 
że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 100%, jako najkorzystniejsza 
w została wybrana oferta nr 9, złożona przez: INTER - MLECZ Sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 14, 
04 - 392 Warszawa, cena oferty brutto – 40 573,80 zł., termin płatności 30 dni. 
Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, 
że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie 
zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.    
Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
odbędzie się dnia 10.12.2015 r. w siedzibie gminnego przedszkola w Michałowicach. 
 
6. Część 6 - jaja-Przedszkole w Michałowicach 
Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.  Ze względu na to, 
że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 100%, jako najkorzystniejsza 
w została wybrana oferta nr 9, złożona przez: INTER - MLECZ Sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 14, 
04 - 392 Warszawa, cena oferty brutto – 5 433,75 zł., termin płatności 30 dni. 
Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, 
że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie 
zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.    
Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
odbędzie się dnia 10.12.2015 r. w siedzibie gminnego przedszkola w Michałowicach. 
 
7. Część 7 – różne art. spożywcze - Przedszkole w Michałowicach 
Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.  Ze względu na to, 
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że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 100%, jako najkorzystniejsza 
w została wybrana oferta nr 6, złożona przez: POLMARS, ul. Białołęcka 243, 
03 - 253 Warszawa, cena oferty brutto – 39 928,70 zł., termin płatności 14 dni. 
Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, 
że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie 
zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.    
Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
odbędzie się dnia 10.12.2015 r. w siedzibie gminnego przedszkola w Michałowicach. 
 
8. Część 8 – warzywa i owoce-Przedszkole w Nowej Wsi 
Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryterium oceny 
ofert było: 95 pkt. cena, 5 pkt. termin płatności, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 11, złożona 
przez: AGRAF, Wąsy Wieś 8, 05-083 Zaborów., cena oferty brutto – 18 886,00 zł., termin płatności 21 dni. 
Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, 
że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie 
zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.    
Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
odbędzie się dnia 10.12.2015 r. w siedzibie gminnego przedszkola w Nowej Wsi. 
 
9. Część 9 – pieczywo - Przedszkole w Nowej Wsi 
Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryterium oceny 
ofert było: 95 pkt. cena, 5 pkt. termin płatności, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 10, złożona 
przez: Piekarnia-Cukiernia ANTONIAK, ul. Rynek 25, 05-840 Brwinów., cena oferty brutto –  
6 128,30 zł., termin płatności 30 dni. 
Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, 
że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie 
zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.    
Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
odbędzie się dnia 10.12.2015 r. w siedzibie gminnego przedszkola w Nowej Wsi. 
 
10. Część 10 – mięso i wędliny -Przedszkole w Nowej Wsi 
Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryterium oceny 
ofert było: 95 pkt. cena, 5 pkt. termin płatności, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2, złożona przez: 
P.H. AMD S.C., ul. 1 Maja 90, 05-200 Wołomin., cena oferty brutto – 18 216,50 zł., termin płatności 30 dni. 
Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, 
że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie 
zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.    
Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
odbędzie się dnia 10.12.2015 r. w siedzibie gminnego przedszkola w Nowej Wsi. 
 



 

ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ 

Szkół Gminy Michałowice 
05-816 Reguły,  ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 

tel. (22) 350-91-60; fax (22) 350 91 61     e-mail: oswiata@michalowice.pl  
  

11. Część 11– mrożonki i ryby-Przedszkole w Nowej Wsi 
Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryterium oceny 
ofert było: 95 pkt. cena, 5 pkt. termin płatności, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3, złożona przez: 
Marywilska, ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa, cena oferty brutto – 7 163,73 zł., termin płatności 
30 dni. 
Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, 
że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie 
zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.    
Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
odbędzie się dnia 10.12.2015 r. w siedzibie gminnego przedszkola w Nowej Wsi. 
 
12. Część 12 – produkty mleczarskie (nabiał) -Przedszkole w Nowej Wsi 
Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania przetargowego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.  Ze względu na to, 
że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 100%, jako najkorzystniejsza 
w została wybrana oferta nr 9, złożona przez:  , cena oferty brutto – 21 828,87 zł., termin płatności 30 dni. 
Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, 
że z uwagi na postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie 
zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.    
Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
odbędzie się dnia 10.12.2015 r. w siedzibie gminnego przedszkola w Nowej Wsi. 
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