
Magnuszew, 2020-07-02 
 

 
ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSiPO.271.1.2020 
Nazwa zadania:  
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, 
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę 
złożoną przez wykonawcę: Sklep Spożywczo – Przemysłowy EDEN Witek Elżbieta Ul. 
Bohaterów Września 1 26-910 Magnuszew  
Zakup artykułów Spożywczych  
Cz.I. Przetwory sypkie, przyprawy, przetwory i produkty strączkowe, napoje, soki syropy – 
56 406,17zł brutto 
Cz.II. Warzywa, owoce, kiszonki, ziemniaki – 78 499,65zł brutto 
Cz.III. Mięso , wędliny, drób, przetwory drobiowe – 53 510,00zł brutto 
Cz.IV. Nabiał , przetwory nabiałowe – 18 219,57zł brutto 
Czas reakcji  naprawy reklamacji – trzy godziny. 
Uzasadnienie wyboru: 

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
3. Oferta ma najkorzystniejszy bilans punktów z pośród złożonych ofert w tym postępowaniu, 

została uznana za korzystną przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert którymi były: cena-
60%, czas reakcji-40%. Otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100pkt, obliczona zgodnie 
ze wzorem określonym w pkt XIV siwz. 

4. W postępowaniu nie  wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej  oferty ani nie 
w 

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwa (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację: 

Lp. Nazwa wykonawcy 

 
Czas 
reakcji  

 

Cena /pkt 

Łączna 
punktacja 

1 

P.P.H.U.PUBLIMA 
Sp. J. Lichota & 
Lichota 27-400 

Ostrowiec Św., ul. 
Kilińskiego 49 

O/Zwoleń, 26-700 
Zwoleń ul. 11-go 

Listopada 10 

24 
godz./0 

Cz.I.-0zł/0 
Cz.II.-0zł/0 
Cz.III.-41053,68zł/78 
Cz.IV.-0zł/0 

 
Cz.I.-0pkt 
Cz.II.-0pkt 
Cz.III.-78pkt 
Cz.IV.-0pkt 

2 

Sklep Spożywczo – 
Przemysłowy 

Elżbieta Witek Ul.  
Bohaterów Września 

1,  
26 - 910 

 Magnuszew 
 

3 
godz./40 

Cz.I.- 56 406,17zł/60  
Cz.II.- 78 499,65zł/60 
Cz.III.- 53 510,00zł/46 
Cz.IV-18 219,57zł/60 
 
 

 
Cz.I.100pkt 
Cz.II.100pkt 
Cz.III.86pkt 
Cz.IV.100pkt 

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
W przypadku nie wyrażenia zgody na niniejsze rozstrzygnięcie postępowania przysługują środki 
ochrony określone w ustawie Prawo zamówień publicznych działu VI. 


