Trzebielino, 27.08.2021r.
Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Sportowców Polskich w Trzebielinie
Adres: ul. Młodzieżowa 1, 77-235 Trzebielino
Znak sprawy: SPT.271.5.2021

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o
wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) pn.
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej w
Trzebielinie, znak sprawy: SPT.271.5.2021
 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu

internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 2021-08-06 pod nr
2021/BZP 00140274/01
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert
poszczególnych części w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Część I: Różne produkty spożywcze
Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez:
Hurtownia Nabiałowo – Spożywcza „Serkol” sp.j.
ul. Poznańska 42
76-200 Słupsk
Cena brutto: 48 296,55 zł
Termin płatności: 30 dni
Kryterium oceny: cena = 60% , termin płatności = 40%
Liczba uzyskanych punktów: 86,67/100
Wybrano ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która uzyskała najwyższą ocenę, tj. 86,67 pkt (w świetle
przyjętych kryteriów: cena oferty brutto = 60 %, termin płatności = 40%). Zamawiający spełnia
warunki udziału w postępowaniu i oferuje przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami SWZ. Oferta
niniejszego Wykonawcy mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia.
2. Część II: Owoce i warzywa: świeże oraz przetworzone
Wybrano ofertę Nr 4 złożoną przez:
Hurtownia Warzyw i Owoców „PIOTREX”
Żaneta Żmudzka
ul. M. Konopnickiej 11A
77-200 Miastko
Cena brutto: 88 206,31 zł
Termin płatności: 30 dni
Kryterium oceny: cena = 60% , termin płatności = 40%
Liczba uzyskanych punktów: 100/100

Wybrano ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która uzyskała najwyższą ocenę, tj. 100 pkt (w świetle
przyjętych kryteriów: cena oferty brutto = 60 %, termin płatności = 40%). Zamawiający spełnia
warunki udziału w postępowaniu i oferuje przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami SWZ. Oferta
niniejszego Wykonawcy mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia.
3. Część III: Mięso, produkty mięsne, wędliny
Wybrano ofertę Nr 5 złożoną przez:
SKLEP SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWY
Tomasz Zabrocki
ul. Pomorska 57
77-235 Trzebielino
Cena brutto: 55 742,00 zł
Termin płatności: 14 dni
Kryterium oceny: cena = 60% , termin płatności = 40%
Liczba uzyskanych punktów: 100/100
Wybrano ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która uzyskała najwyższą ocenę, tj. 100 pkt (w świetle
przyjętych kryteriów: cena oferty brutto = 60 %, termin płatności = 40%). Zamawiający spełnia
warunki udziału w postępowaniu i oferuje przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami SWZ. Oferta
niniejszego Wykonawcy mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia.
4. Część IV: Produkty głęboko mrożone
Wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez:
„GELATO” Firma Handlowo- Usługowa
Aleksandra, Andrzej Adamowicz
Reblinko 1
76-251 Kobylnica
Cena brutto: 24 068,27 zł
Termin płatności: 30 dni
Kryterium oceny: cena = 60% , termin płatności = 40%
Liczba uzyskanych punktów: 100/100
Wybrano ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która uzyskała najwyższą ocenę, tj. 100 pkt (w świetle
przyjętego kryterium: cena oferty brutto = 100 %). Zamawiający spełnia warunki zamówienia i oferuje
przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami SIWZ. Oferta niniejszego Wykonawcy mieści się w
granicach środków finansowych, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
5. Część V: Pieczywo
Wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez:
Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Spójnia”
ul. Koszalińska 7
77-200 Miastko
Cena brutto: 21 478,60 zł
Termin płatności: 30 dni
Kryterium oceny: cena = 60% , termin płatności = 40%
Liczba uzyskanych punktów: 100/100
Wybrano ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która uzyskała najwyższą ocenę, tj. 100 pkt (w świetle
przyjętego kryterium: cena oferty brutto = 100 %). Zamawiający spełnia warunki zamówienia i oferuje
przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami SIWZ. Oferta niniejszego Wykonawcy mieści się w
granicach środków finansowych, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zestawienie i ocena złożonych ofert wszystkich Wykonawców w Załączniku do zawiadomienia.
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Szkoła Podstawowa im. Sportowców Polskich
w Trzebielinie informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych wykonawców.

Wybranych Wykonawców prosimy o kontakt ze Szkołą Podstawową w Trzebielinie w sprawie
podpisania umów.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie niniejszego pisma przesłanego Państwu e-mailem w
dniu 27.08.2021r. Potwierdzenie otrzymania pisma należy przesłać na e-mail:
szkola77@poczta.onet.pl.

Wszystkim Wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.
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