
                                                                                  Kochanowice, dnia 06.12.2018r.  
Numer sprawy  2332/18 
 
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
                                                                                                                                                                                         
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 01/18  
pn.: Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w 
Kochanowicach. 
 
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:  
 
Nazwa wybranego wykonawcy:  
            A. Drób świeży – oferta nr 5 
                  F.H.U. „PROFIT” K. Ostrowska, H. Ostrowski sp.j  
                  42-772 Pawonków ul. Zawadzkiego 12a 
                  Oferowana cena  -   6.323,75 zł brutto/miesięcznie 
            B. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne – oferta nr 3 
                                Zakład Masarski „Kandzia” s.c  
                                        M. Kandzia, J. Kandzia 
                                         Irki 2, 42-286 Koszęcin 
                 Oferowana cena  -  4.939,20 zł brutto/miesięcznie 
           C. Dział spożywczy – oferta nr 5 
                F.H.U. „PROFIT” K. Ostrowska, H. Ostrowski sp.j  
                  42-772 Pawonków ul. Zawadzkiego 12a 
                Oferowana cena  -  11.088,32 zł brutto/miesięcznie 
            D. Owoce, warzywa i podobne produkty – oferta nr 5 
                F.H.U. „PROFIT” K. Ostrowska, H. Ostrowski sp.j  
                  42-772 Pawonków ul. Zawadzkiego 12a 
                Oferowana cena  -  4.959,80 zł brutto/miesięcznie 
            E. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie – oferta nr 4 
                         Piekarnia – Cukiernia, Famuła s.c 
                  42-713 Kochanowice ul. Częstochowska 18 
                  Oferowana cena  -   1.504,71 zł brutto/miesięcznie 
 
Komisja przetargowa po rozpatrzeniu złożonych ofert dokonała wyboru najkorzystniejszej 
oferty, uwzględniając kryterium – najniższa cena, uzyskana ilość punktów:100. Oferta spełnia 
również warunki postawione Dostawcom w specyfikacji istotnych w zamówieniu.  
                                                                                              
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostały odrzucone  żadne oferty.  
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.  
Środki ochrony prawnej  
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) - dział VI 
"Środki ochrony prawnej".  
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, 
można wnieść protest do zamawiającego.  
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  
Dziękujemy za udział w przetargu i trud poniesiony w przygotowanie ofert. 
                                                                                           Liczymy na dalszą współpracę 
                                                                                                 Joanna Grus - Blacha   


