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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 2019 r. poz. 1843) Zamawiający –Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice 

informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: CUW.231.4.2019 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 – Przedszkole w Michałowicach 

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

Część 6 – różne artykuły spożywcze – Przedszkole w Michałowicach 

Część 7 – warzywa i owoce – Przedszkole w Nowej Wsi 

Część 8 – pieczywo – Przedszkole w Nowej Wsi 

Część 9 – mięso i wędliny – Przedszkole w Nowej Wsi 

Część 10 – mrożonki – Przedszkole w Nowej Wsi 

Część 11 – produkty mleczarskie (nabiał) – Przedszkole w Nowej Wsi 

Część 12 – różne artykuły spożywcze – Przedszkole w Nowej Wsi 

 

 

1. W wyznaczonym terminie składania ofert do dnia 25.11.2019 r. do godz. 1200 wpłynęło 9 ofert.  

2. Kryterium oceny ofert było: 100 pkt. cena. 

mailto:oswiata@michalowice.pl
http://www.oswiata.michalowice.pl/


Wykonawca 

NR części 

Wykonawca nr 1 

D.A.P. Fruit Sp. Z o.o. 

ul. Ogińskiego 12 

05-820 Piastów 

Wykonawca 2 

Piekarnia Cukiernia 

Antoniak 

ul. Rynek 25 

Brwinów 

Wykonawca 3 

P.H. AMD S.C. 

ul. 1 Maja 90 

05 – 200 Wołomin 

Wykonawca 4  

AGRAF  

Wąsy Wieś 8 

05-083 Zaborów 

Wykonawca nr 5 

STARLES Sp. z o.o. 

ul. Krakowiaków 76 

02 – 255 Warszawa 

Wykonawca 6 

CHŁODNIA 

MAZOWSZE 

ul. Spartańska 12/14 

96-500 Sochaczew  

Wykonawca 7 

BUKAT  

Hurtownia Owoców 

 i Warzyw 

ul. Południowa 14 

05-082 Stare Babice 

Wykonawca 8 

QULINEO Sp. K. 

ul. Modularna 17A 

02 – 238 Warszawa 

Wykonawca 9 

INTER-MLECZ 

Sp. z o.o. 

ul. Matuszewska 14 

03-876 Warszawa 

Część 1 – warzywa i owoce-

Przedszkole w Michałowicach 

72 740,55 zł 

100.00 pkt. 
  

83 854,50 zł 

86,74 pkt. 
  

77 685,20 zł 

93,63 pkt. 
  

Część 2 – pieczywo-

Przedszkole w Michałowicach 
 

27 748,36 zł 

100,00 pkt. 
       

Część 3 – mięso i wędliny -

Przedszkole w Michałowicach 
  

57 894,90 zł 

100,00 pkt. 
      

Część 4 – mrożonki i ryby-

Przedszkole w Michałowicach 
     

31 904,63 zł 

100,00 pkt. 
   

Część 5 – produkty 

mleczarskie (nabiał) -

Przedszkole w Michałowicach 

    
76 110,60 zł 

100,00 pkt. 
  

80 180,80 zł  

94,92 pkt. 

77 989,43 zł 

97,59 pkt. 

Część 6 - różne artykuły 

spożywcze-Przedszkole w 

Michałowicach 

    
56 858,48 zł 

100,00 pkt. 
    

Część 7 – warzywa i owoce-

Przedszkole w Nowej Wsi 

23 804,10 zł 

100,00 pkt. 
  

25 905,00 zł 

91,88 pkt. 
  

29 698,65 zł 

80,15 pkt. 
  

Część 8 – pieczywo-

Przedszkole w Nowej Wsi 
 

8 627,90 zł 

100,00 pkt. 
       

Część 9 – mięso i wędliny -

Przedszkole w Nowej Wsi 
  

24 837,75 zł 

100,00 pkt. 
      

Część  10 – mrożonki i ryby-

Przedszkole w Nowej Wsi 
     

8 600,28 zł 

100,00 pkt. 
   

Część 11 – produkty 

mleczarskie (nabiał) -

Przedszkole w Nowej Wsi 

    
27 144,22 zł 

100,00 pkt. 
   

27 471,82 zł  

98,80 pkt. 

Część 12 – różne artykuły 

spożywcze-Przedszkole w 

Nowej Wsi 

    
19 279,65 zł 

100,00 pkt. 
    

1. Termin realizacji zamówienia od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

2. Warunki płatności 14 dni od otrzymania faktury. 

 



 

 

 
 Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0 

• Liczba ofert odrzuconych – 0 

• W ofercie nr 8 Zamawiający poprawił oczywistą pomyłkę rachunkową. 

 

1. Część 1 – warzywa i owoce - Przedszkole w Michałowicach 

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryterium wyboru oferty 

najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 100% (100 pkt)  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta 

nr 1, złożona przez: D.A.P. Fruit Sp. Z o.o. ul. Ogińskiego 12, 05-820 Piastów Oferta otrzymała 100 pkt. 

 

2. Część 2 – pieczywo - Przedszkole w Michałowicach 

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryterium wyboru oferty 

najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 100% (100 pkt)  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta 

nr 2, złożona przez: Piekarnia-Cukiernia ANTONIAK, ul. Rynek 25, 05-840 Brwinów.  

Oferta otrzymała 100 pkt. 

 

3. Część 3 – mięso i wędliny - Przedszkole w Michałowicach 

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryterium wyboru oferty 

najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 100% (100 pkt)  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta 

nr 3, złożona przez: P.H. AMD S.C., ul. 1 Maja 90, 05-200 Wołomin. Oferta otrzymała 100 pkt. 

 

4. Część 4 – mrożonki i ryby - Przedszkole w Michałowicach 

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryterium wyboru oferty 

najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 100% (100 pkt)  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta 

nr 6, złożona przez:. Chłodnia Mazowsze, ul. Spartańska 12/14, 96 – 500 Sochaczew. 

Oferta otrzymała 100 pkt. 

 

5. Część 5 – produkty mleczne( nabiał ) - Przedszkole w Michałowicach 

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryterium wyboru oferty 

najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 100% (100 pkt)  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta 

nr 5, złożona przez STARLES Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 76, 02 – 255 Warszawa  

Oferta otrzymała 100 pkt. 

 

6. Część 6 – różne art. spożywcze - Przedszkole w Michałowicach 

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryterium wyboru oferty 

najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 100% (100 pkt)  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta 

nr 5, złożona przez STARLES Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 76, 02 – 255 Warszawa  

Oferta otrzymała 100 pkt. 

 

7. Część 7– warzywa i owoce - Przedszkole w Nowej Wsi 

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryterium wyboru oferty 

najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 100% (100 pkt)  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta 

nr 1, złożona przez: D.A.P FRUIT Sp. z o.o, ul. Ogińskiego 12, 05 – 820 Piastów. 

Oferta otrzymała 100 pkt. 

 

8. Część 8 – pieczywo - Przedszkole w Nowej Wsi 

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryterium wyboru oferty 

najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 100% (100 pkt)  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta 

nr 2, złożona przez: Piekarnia-Cukiernia ANTONIAK, ul. Rynek 25, 05-840 Brwinów.  

Oferta otrzymała 100 pkt. 

 

9. Część 9 – mięso i wędliny -Przedszkole w Nowej Wsi 

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryterium wyboru oferty 



najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 100% (100 pkt)  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta 

nr 3, złożona przez: P.H. AMD S.C., ul. 1 Maja 90, 05-200 Wołomin.  Oferta otrzymała 100 pkt. 

 

10. Część 10– mrożonki i ryby-Przedszkole w Nowej Wsi 

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryterium wyboru oferty 

najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 100% (100 pkt)  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta 

nr 6, złożona przez : Chłodnia Mazowsze, ul. Spartańska 12/14, 96 – 500 Sochaczew. 

Oferta otrzymała 100 pkt. 

 

11. Część 11 – produkty mleczne( nabiał ) - Przedszkole w Nowej Wsi 

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryterium wyboru oferty 

najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 100% (100 pkt)  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta 

nr 5 , złożona przez:. STARLES Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 76, 02 – 255 Warszawa  

Oferta otrzymała 100 pkt.  

 

12. Część 12 – różne art. spożywcze - Przedszkole w Nowej Wsi 

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryterium wyboru oferty 

najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 100% (100 pkt)  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta 

nr 5, złożona przez STARLES Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 76, 02 – 255 Warszawa  

Oferta otrzymała 100 pkt. 

 

 

 

/-/Ewa Wierzgała 

 

Dyrektor CUW Gminy 

Michałowice 

 

 
Otrzymują: 

 

1) strona internetowa www.cuw.michalowice.pl 

2) aa.CUW.231.2.4.2019 
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