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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.231.1.2020 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 – produkty mleczarskie (nabiał) – Przedszkole w Michałowicach 

Część 2 – różne artykuły spożywcze – Przedszkole w Michałowicach 

Część 3 – produkty mleczarskie (nabiał) – Przedszkole w Nowej Wsi 

Część 4 – różne artykuły spożywcze – Przedszkole w Nowej Wsi 

 
 

1. W wyznaczonym terminie składania ofert do dnia 19.06.2020 r. do godz. 1200 wpłynęły 2 
oferty.  

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

3. Termin realizacji zamówienia od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r 

4. Warunki płatności 14 dni od otrzymania faktury 

 

Wykonawca 

NR części 

Oferta nr 1 
INTER-MLECZ 

Sp. z o.o. 
ul. Matuszewska 14 
03-876 Warszawa 

Oferta nr 2 
Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. 

Panieńszczyzna 
21 – 002 Jastków  

Część 1 – produkty mleczarskie (nabiał) -Przedszkole w Michałowicach 32 303,78 zł 
100 pkt. 

33 151,60 zł 
97,44 pkt. 

Część 2 – różne artykuły spożywcze-Przedszkole w Michałowicach  18 638,10 zł 
100 pkt. 

Część 3 – produkty mleczarskie (nabiał) -Przedszkole w Nowej Wsi 12 582,15 zł 
100 pkt. 

13 481,39 zł 
93,33 pkt. 

Część 4 – różne artykuły spożywcze-Przedszkole w Nowej Wsi  
 

9 359,45 zł 
100 pkt.   



5. Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0 
6. Liczba ofert odrzuconych – 0 
 
 
1. Część 1 – 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 1, złożona przez INTER-MLECZ, Sp. z o.o., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa 

Oferta otrzymała 100 pkt. 

 
2. Część 2 – 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 2, złożona przez Almax-Dystrybucja Sp. z o.o., Panieńszczyzna, 21 – 002 Jastków 

Oferta otrzymała 100 pkt. 
 
3. Część 3 – 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 1, złożona przez:. INTER-MLECZ, Sp. z o.o., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa  
Oferta otrzymała 100 pkt.  
 
4. Część 4 – 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 2, złożona przez Almax-Dystrybucja Sp. z o.o., Panieńszczyzna, 21 – 002 Jastków 
 
Oferta otrzymała 100 pkt. 

 
 
 

/-/Tomasz Wróblewski 
 

Z up. Dyrektora CUW Gminy 
Michałowice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
 
1) strona internetowa www.cuw.michalowice.pl 
2) aa.CUW.231.2.1.2020 
 
 


