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l. San dorn ierska 26 A, 27 _4ao ostr<rwiec świętokrzyski

tel./fax
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1 248_03_70, www,
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Ostrowiec Św., dnia 23 czerwca 2017 roku
znak sprawy z ARLI PZP l

PN l sP

oŻl 2oL7 l L

zAWlADoMlENIE o WYBoRZE oFERTY
publicznych (tekst jedn, DLU,2ot5,2164
Działając na podstawie art.92 ust 1ustawy Prawo zamówień
zamówienia publicznego z dnia
t.j. z dnia 2075.12.ż2 z poz. zmj zawiadamia się, że w sprawie
06,06.2017 r.,

nr ARL!pZplpNlspoŻlzo!;7l1, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na sukcesywną

posiłków przez
dostawę artykułów żywnościowychna potrzeby przygotowania
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp, z o,o,
w Ostrowcu Świętokrzyskim

L

W części 1 postępowania: ŚWleŻE WARZYWA l owocE
odrzuceniu ofert
zamawiający prr"pro*adził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających
płatności,
na podstawie kryterium określonego w slwz tj. cena i termin
zamawiający informuje, iż została wybrana niżej wymieniona oferta:
Oferta oznaczona nr 8 złożonaprzezi
FPHU PUBLlMA Grzegorz Lichota
Ul. Kilińskiego 49 B
27-4OO Ostrowiec Św.

Liczba uzyskanych punktów: 100 PKT
w pkt 13 slwz,
zamawiający zgodnie z zapisem slwz przyznał punkty w8 wzoru określonego
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Kryteria oceny ofert:
a) Cena (brutto/netto)60%
płatności- 40%
Termin
b)

Oferta oznaczona nr 8zlożona przez:
FPHU PUBLlMA Grzegorz Lichota
Ul. Kilińskiego 49 B
27,4OO Ostrowiec św,

Punkty przyznane ofercie

a) 41.054,90 zł brutto/

39.076,2O zł netto
b) 30 dni

uzasadnienie:

określone w treściSIWZ, Oferta
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego
bilans ceny i terminu płatności,
uzyskała najwyższą ilośćpunktów - zawiera najkorzystniejszy
Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art, 2 pkt 5PZP,
Zamawiającego,
Umowa zostanie zawarta w dniu 29 czerwca 20!7r. w siedzibie
II. W części2 postępowania: kwaszonki

i niepodlegających odrzuceniu ofert
zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych
napodstawiekryteriumokreślonegowS|WZtj.cenaiterminpłatności.
sąoo*"g" ń;.iestru Przedsiębiorców, nr KRS aoaa273357
Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Krajowego Rójestru
Et
4aQ
83
^^
Regon 2911gaa77 ; NlP 661 -20-54-1
2oo,1 ooo5 6094 ooo,t
ooo4
8507
86
nr
Bank Spółdzielczy w ostroicu świętokrzyskim
Kapitał zakładowy: 621 4a0,0O zł

AGENcJA ROzWOJU Lo}fiLNEGo sp. z o.0. w oSTRowcU śwlęroxRzysKlM
ul. Sandomierska 28A, 2?-4a0 Ostrowiec Świętokrzyski
tel,/fax 41 24B_a3_70, www, arl, ostrowi ec. pl, a rl @arl. ostrowiec. pl
Zamawiający informuje, iż została wybrana niżej wymieniona oferta:
Oferta oznaczona nr 2 zlożona przezi
Gospodarstwo Ogrodnicze Janusz Majewski
Ul. Chmielowska 13, 27-4OO Ostrowiec Św"
Liczba uzyskanych punktów: 100 PKT

Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ przyznał punkty wB wzoru określonego w pkt 13 SIWZ,
Zestawie n ie pu n ktacji przyzna nej poszczegó nym ofertom :
l

Kryteria oceny ofert:

Wykonawca

Lp.

a) e
€ na (brutto/netto)60%
b) Termin

Punkty przyznane
ofercie

płatności-

40%

Oferta oznaczona nr 2złożonaprzez|
Gospoda rstwo Ogrodnicze Ja nusz
Majewski

1,.

Ul. Chmielowska 13,

a| 6.426,0O zł brutto/

5.950,00 zł netto
b) 30 dni

100 pkt

ż7-4OO Ostrowiec Św,

uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego okreŚlone w treŚci SIWZ. Oferta
uzyskała najwyższą ilośćpunktów - zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i terminu PłatnoŚci.
Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5PZP.
Umowa zostanie zawarta w dniu 29 czerwca 2OL7r. w siedzibie Zamawiającego.

IIi.

W części3 postępowania : ARTYKUŁY oGÓLNosPoŻYWczE
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegającYch odrzuceniu ofert na
podstawie kryterium określonego w slwz tj. cena i termin płatności.
zamawiający informuje, iż została wybrana niżej wymieniona oferta:
Oferta oznaczona nr 6 złożonaprzezi
P.W.,,MAT" Marzena Tkaczuk
27 -2O0 Starachowice,
Ul. Zgodna 4b.

Liczba uzyskanych punktów: 100 PKT
Zamawiający zgodnie z zapisem S|WZ przyznal punkty wg wzoru okreŚlonego w Pkt 13 SIWZ,
Zestawie n ie pu n ktacji p rzyzna nej poszczegól nym ofe rtom :

Kryteria oceny ofeń:
a} Cena

Lp.

Wykonawca

(brutto/netto)-

ofercie

60%
b) Termin

Punkty przyznane

płatności-

40%

Przedsiębiorców, nr KRs 0000273357
Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Krajowego Rejbstru §ądowego Rejestru
83
-20-54-1
661
NlP
Regon 29119aO77 ;
6094 0oo1
Bank Spółdzielczy w ostrowcu świętokrzyskim nr 86 B5o7 ooo4 2o01 0oo5
zł
OO,aO
621
zakładowy:
Kapitał

AGENcJA ROzwoJU LOKALNEGo sp. z 0.0. W osTRowcu śwlęroxRzysKlM
te

ul. Sandomierska 26A, 27-łaO Ostrowiec Świętokrzyski
l./fax 4 1 248-03-70, www. a r1.ostrowiec. pl, a rl @arl. ostrowi ec.

p l

Oferta oznaczona nr 6 złożonaprzez:

P.W.,,MAT" Marzena Tkaczuk
27-200 Starachowice,

1,,

Ul, Zgodna 4b,

a)
b)

43.840,00 zł brutto
40,492,45 zł netto
30 dni

100 pkt

uzasadnienie;
Wybrana oferta spetnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treŚci SlWZ. Oferta
uzyskała najwyższą ilośćpunktów - zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatnoŚci.
Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art.2 pkt 5PZP"
Umowa zostanie zawarta w dniu 29 czerwca 2O!7r. w siedzibie Zamawiającego.

IV"

W części4postępowania: ARTYKUŁY MLECZARSK|E
Zamawiający przeprowadził badanie iocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert
na podstawie kryterium określonego w SIWZ tj. cena i termin płatności.
Zamawiający informuje, iż została wybrana niżej wymieniona oferta:
Oferta oznaczona nr 7 zlożona przezi
Firma Handlowa STARMLECZ ADAM TKACZUK Ul. Zgodna 48,27-2OO Starachowice
Liczba uzyskanych punktów: 100 PKT
Zamawiający zgodnie z zapisem SlWZ przyznał punkty wg wzoru określonego w pkt 13 SIWZ,
nanei poszczególnym ofertom :
Zestawienie punktacji

Kryteria oceny ofert:
a} Cena (brutto/netto}-

Wykonawca

Lp.

Punkty przyznane
ofercie

600/o

b)Termin płatności40%

oferta oznaczona nr 7 złożona
przez:
1,.

Firma Handlowa STARMLECZ ADAM

TKACZUK Ul. Zgodna 4B,27-2O0
starachowice

a)

25.575,05 zl

brutto/ 24.35L,35 zł netto
30 dni

100 pkt

b)

uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego okreŚlone w treŚci SlWZ. Oferta
uzyskała najwyższą ilośćpunktów - zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatnoŚci,
oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 PZP.
Umowa zostanie zawarta w dniu 29 czerwca 20L7r. w siedzibie Zamawiającego.

V.

W części5postępowania: mrożonkii ryby mrożone
Zamawiający przeprowadził badanie iocenę złożonych i niepodIegających odrzuceniu ofert
na podstawie kryterium określonego w slwz tj. cena i termin płatności.
zamawiający informuje, iż została wybrana niżejwymieniona oferta:
Oferta oznaczona nr 5 złożonaprzez,.
Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców, nr KRS 0000273357
Regon 29119aO77 ; NlP 661 -20-54-1 83
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim nr 86 8507 OO04 2OO1 OOO5 6094 OOO1
Kapitał zakładowy: 621 AOO,aa zł

AGENcJA ROzWoJU LoMLN§Go §p. Z o.0. W osTROwcU śwlĘrormysKlM
ul, sandomierska 26A, 27 -4O0 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax 41 248-Q3-7O, www. a rl. ostrowi ec. pl, a rl @a rl. ostrowiec.

p l

INTERPOLAR MAGDALENA PYTEL
Ul, Wiejska 55,
25-319 Kielce
Liczba uzyskanych punktów: 100 PKT
Zamawiający zgodnie z zapisem S|WZ przyznał punkty w8 wzoru określonego w pkt 13 SIWZ,
Zesta wie n ie p u n ktacj i przyzna nej poszczegó nym ofertom :
l

Wykonawca

Lp.

INTERPOLAR MAGDALENA
PYTEL
Ul. Wiejska 55,
25-319 Kielce

l

ż.

Oferta oznaczona nr I złożona przez:
PPUH PINGWINEK I erzy Świercz
Anna Świercz Spółka Jawna
ul. Domaszowska 94,
25-320 elcę
Oferta oznaczona

J.

rtr

3 zŁożona przez:

REN Sp. z o.o.
ULTaftaczna3
26-600 dom

Kryteria oceny ofeń:

PunkĘ przyznane

a) Cena (bruttolnetto)-

ofercie

60%
b) Termin płatności- 40%

a)

16.260,30 zł
brutto/
15.486,00
netto

l00 pkt

ń

b) 30dni

95,57 pkt

a)

!7.557,70ń

b)

brutto/16.716,00
zŁ nętto
30 dni

a) l8.4ż|,00zł brutto
l I7.539,10 zŁ

b)

92,96

pkt

nętto
30 dni

uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treŚci SlWZ. Oferta
uzyskała najwyższą ilośćpunktów - zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatnoŚci.
Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5PZP.
Umowa zostanie zawarta w dniu 29 czerwca 20L7r. w siedzibie Zamawiającego.

Vl W części6 postępowania: MlĘSo, DRÓB WĘDL|NY
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert
na podstawie kryterium okreśtonego w slwz tj. cena i termin płatności.
zamawiający informuje, iż została wybrana niżej wymieniona oferta:
Oferta oznaczona nr 4 zlożona przez:
PPHU PUBL|MA Sp. J.
Ul. Kilińskiego 49
nr KRS 0000273357
Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Krajowego Rejóstru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców,
83
Regon 29119aO77 ; NlP 661-20-54-1
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu świętokrzyskim nr 86 B5o7 oo04 2o01 oo05 6094 0oo1
Kapitał zakładowy: 621 ĄOO,aO zł

AGENCJA ROZWOJU LOlfiLN§Go §P. Z o.0. W 0§TROW0U ŚwlęroxRZYsKlM
u

l, Sandom

ierska 26A, 27 -4O0 Ostrowiec Świętokrzyski

te|.1fax 4 1 24B-O3-70, www.

a

r1,ostrowiec, pl,

a

rl@a

rl.

ostrowiec.

p l

27-4O0 Ostrowiec Św.

Liczba uzyskanych punktów: 100 PKT
Zamawiający zgodnie z zapisem S|WZ przyznał punkty w8 wzoru określonego w pkt 13 SIWZ,
Zestawie n ie pu n ktacji przyzna nej poszczegól nym ofertom :

Kryteria oceny ofert:

Wykonawca

Lp.

oferta oznaczona nr 4złożona

a) Cena (brutto/netto)60%

-

b) Termin płatności 40%

przez:
1.

Punkty przyznane ofercie

a)

brutto/

PPHU PUBL|MA Sp. J.

55.379,59 zł

Ul. Kilińskiego 49
27-4OO Ostrowiec św.

100 pkt

58.161,96 zł

b)

netto
30 dni

uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treściSlWZ. oferta
uzYskała najwyŻszą iloŚĆ punktów - zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatności.
Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 PZP.
Umowa zostanie zawarta w dniu 29 czerwca 2OI7r. w siedzibie Zamawiającego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 23 czerwca 2OL7r.

CenY wskazane

w

niniejszym zawiadomieniu

są cenami ustalonymi przez

Zamawiającego

po dokonaniu przez niego poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych.

Prezes

L

Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców, nr KRS 0000273357
Regon 29119BO77 ; NlP 661-20-54-1 83
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim nr 86 8507 O0O4 2O0,1 OOO5 6094 0OO1
Kapitał zakładowy: 621 AOa,OO zł

