
Dotyczy:  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)  pn: Sukcesywna dostawa
artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu”, podzielonego na 7 części.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Przedszkole  Samorządowe w Rzekuniu, zwane w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art.

253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.

1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, przekazuje następujące informacje:

1. Najkorzystniejsza oferta: Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, mając na względzie kryteria

wyboru  ofert  określone  w  SWZ  (cena  –  60%  oraz  czas  reakcji  –  40%),  w  prowadzonym

postępowaniu, Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

1) Dla części I zamówienia – Pieczywo: Zakład Produkcyjno – Handlowy S.C. Stanisław i Agnieszka

Ponichtera, Białebłoto – Kobyla 1A, 07-210 Długosiodło

2) Dla części II zamówienia – Produkty mleczarskie: Hurt – Detal Art. Spoż.-Rolne Anna Siekierko, ul.

Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie

3) Dla części III zamówienia – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne: nie została wybrana

oferta

4)  Dla  części  IV  zamówienia  –  Różne  produkty  spożywcze: Hurt  –  Detal  Art.  Spoż.-Rolne  Anna

Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie

5) Dla części V zamówienia – Ryby mrożone, filety rybne: Hurt – Detal Art. Spoż.-Rolne Anna Siekierko,

ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie

6) Dla części VI zamówienia – Produkty rolnictwa, hodowli,  rybołówstwa, leśnictwa i podobne: nie

została wybrana oferta

7)  Dla  części  VII  zamówienia  –  Owoce  i  warzywa  mrożone: Hurt  –  Detal  Art.  Spoż.-Rolne  Anna

Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie

2.  Uzasadnienie  wyboru: Wykonawcy  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu,  nie  podlegają

wykluczeniu,  a  ich oferty  nie  podlegają  odrzuceniu,  oferty  są zgodne z SWZ  i  są  najkorzystniejsze  pod

względem przyjętych w specyfikacji warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

3. Złożone oferty: Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty.

4.  Podpisanie umowy:  Działając na podstawie art.  308 ust.  2 ustawy Zamawiający informuje,  że zawarcie

umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5. Oferty odrzucone, wykluczone: Zamawiający informuje, że wykluczono z postępowania Wykonawcę: Anna 

Jarnutowska Sklep Spożywczo – Przemysłowy, ul. Kopernika 18, 07-411 Rzekuń i odrzucono złożoną przez 

Wykonawcę ofertę.

6. Uzasadnienie wykluczenia, odrzucenia:

1) Wykonawca:  Anna Jarnutowska Sklep Spożywczo – Przemysłowy, ul. Kopernika 18, 07-411 Rzekuń, został

wykluczony z postępowania na podstawie art. 109 ust 1 pkt 8 ustawy. Wykonawca nie był w stanie przedstawić

wymaganych podmiotowych środków dowodowych wskazanych w SWZ:  V.  Oświadczenia  i  dokumenty,  jakie
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zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz

wykazania braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) ust. 5 pkt 2.

2) Oferta Wykonawcy: Anna Jarnutowska Sklep Spożywczo – Przemysłowy, ul. Kopernika 18, 07-411 Rzekuń

została  odrzucona na podstawie art.  226 ust.  1  pkt  2  lit.  a)  i  b).  Zamawiający informuje,  że odrzuca ofertę

Wykonawcy ze względu wykluczenie Wykonawcy i niespełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Zestawienie zdobytych punktów w poszczególnych kryteriach w części I: 

Lp.

Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub

miejsce prowadzonej działalności

gospodarczej albo miejsce zamieszkania

wykonawcy, którego oferta została wybrana

Punktacja przyznana ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert

Łączna

punktacja we

wszystkich

kryteriach
Cena Czas reakcji

1

Zakład Produkcyjno – Handlowy S.C. 
Stanisław i Agnieszka Ponichtera, 
Białebłoto – Kobyla 1A, 07-210 Długosiodło

60 40 100

2
Zakład Piekarniczo – Cukierniczy „MAJER” 
Wojciech Rurka, ul. Miła 4, 07-405 Troszyn

56,55 40 96,55

Zestawienie zdobytych punktów w poszczególnych kryteriach w części II: 

Lp.

Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub

miejsce prowadzonej działalności

gospodarczej albo miejsce zamieszkania

wykonawcy, którego oferta została wybrana

Punktacja przyznana ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert

Łączna

punktacja we

wszystkich

kryteriach
Cena Czas reakcji

1

Hurt – Detal Art. Spoż.-Rolne Anna 

Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie 

Mazowieckie

60 40 100

Zestawienie zdobytych punktów w poszczególnych kryteriach w części IV: 

Lp.

Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub

miejsce prowadzonej działalności

gospodarczej albo miejsce zamieszkania

wykonawcy, którego oferta została wybrana

Punktacja przyznana ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert

Łączna

punktacja we

wszystkich

kryteriach
Cena Czas reakcji

1

Hurt – Detal Art. Spoż.-Rolne Anna 

Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie 

Mazowieckie

60 40 100

Zestawienie zdobytych punktów w poszczególnych kryteriach w części V: 

Lp.

Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub

miejsce prowadzonej działalności

gospodarczej albo miejsce zamieszkania

wykonawcy, którego oferta została wybrana

Punktacja przyznana ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert

Łączna

punktacja we

wszystkich

kryteriach
Cena Czas reakcji

1

Hurt – Detal Art. Spoż.-Rolne Anna 

Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie 

Mazowieckie

60 40 100

Zestawienie zdobytych punktów w poszczególnych kryteriach w części VII: 

Lp.

Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub

miejsce prowadzonej działalności

gospodarczej albo miejsce zamieszkania

wykonawcy, którego oferta została wybrana

Punktacja przyznana ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert

Łączna

punktacja we

wszystkich

kryteriach
Cena Czas reakcji

1

Hurt – Detal Art. Spoż.-Rolne Anna 

Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie

Mazowieckie

60 40 100
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