Ostrowiec Św., dnia 22 grudnia 2017 roku
znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2017/2
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2015.2164
t.j. z dnia 2015.12.22 z poz. zm.) zawiadamia się, że w sprawie zamówienia publicznego z dnia
05.12.2017 r.,
nr ARL/PZP/PN/SPOŻ/2017/2 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną
dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim
I. W części 1 postępowania: ŚWIEŻE WARZYWA I OWOCE

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę 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 3 złożona przez:
DETAL PUBLIMA Katarzyna Lichota Sp. k.
Ul. Kilińskiego 49 B
27-400 Ostrowiec Św.
Liczba uzyskanych punktów: 100 PKT
Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ przyznał punkty wg wzoru określonego w pkt 13 SIWZ,
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Kryteria oceny ofert:
b) a) Cena (brutto/netto)Lp.
Wykonawca
60%
c) b) Termin płatności – 40%
Oferta oznaczona nr 3 złożona przez:
DETAL PUBLIMA Katarzyna Lichotaa) a)45.195,47 zł brutto/
Sp. k.
1.
43.043,30 zł netto
b) b) 30 dni
Ul. Kilińskiego 49 B
27-400 Ostrowiec Św.

Punkty przyznane ofercie

100 pkt

Uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. 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 grudnia 2017r. w siedzibie Zamawiającego.
II. W części 2 postępowania: kwaszonki

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę 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 1 złożona przez:
Gospodarstwo Ogrodnicze Janusz Majewski
Ul. Chmielowska 13, 27-400 Ostrowiec Św.
Liczba uzyskanych punktów: 100 PKT
Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ przyznał punkty wg wzoru określonego w pkt 13 SIWZ,
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

Wykonawca

Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:
Gospodarstwo Ogrodnicze Janusz
Majewski
1.
Ul. Chmielowska 13,
27-400 Ostrowiec Św.
Oferta oznaczona nr 2 złożona przez:
„KIDEM” Sp. J. Ireneusz Kowalski &
2.
Dorota Kowalska 27-400 Ostrowiec
Św., Jędrzejów 78

Kryteria oceny ofert:
a) Cena (brutto/netto)60%
b) Termin płatności –
40%
a) 4.278,20 zł
brutto/
3.960,00 zł netto
b) 30 dni
5.373,60 zł
brutto/
4.980,00 zł netto
b) 30 dni

Punkty przyznane
ofercie

100 pkt

a)

87,77 pkt

Uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. 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 grudnia 2017r. w siedzibie Zamawiającego.
III.

W części 3 postępowania : ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę 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 złożona przez:
P.W. „MAT” Marzena Tkaczuk
27-200 Starachowice,
Ul. Zgodna 4b.
Liczba uzyskanych punktów: 100 PKT
Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ przyznał punkty wg wzoru określonego w pkt 13 SIWZ,
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

Wykonawca

Oferta oznaczona nr 7 złożona przez:
P.W. „MAT” Marzena Tkaczuk
27-200 Starachowice,
1.
Ul. Zgodna 4b.

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

b)

34.957,05 zł
brutto/
32.334,35 zł
netto
30 dni

Punkty przyznane
ofercie

100 pkt

Uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. 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 grudnia 2017r. w siedzibie Zamawiającego.
IV.

W części 4 postępowania: ARTYKUŁY MLECZARSKIE
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę 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 8 złożona przez:
Firma Handlowa STARMLECZ ADAM TKACZUK Ul. Zgodna 4B, 27-200 Starachowice
Liczba uzyskanych punktów: 100 PKT
Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ przyznał punkty wg wzoru określonego w pkt 13 SIWZ,
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:
Kryteria oceny ofert:
Punkty przyznane
a) Cena (brutto/netto)ofercie
Lp.
Wykonawca
60%
b) Termin płatności –
40%
Oferta oznaczona nr 8 złożona
przez:
a)
33.773,40 zł
100 pkt
1. Firma Handlowa STARMLECZ ADAM brutto/ 32.159,50 zł netto
b)
30dni
TKACZUK Ul. Zgodna 4B, 27-200
Starachowice
Uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. 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 grudnia 2017r. w siedzibie Zamawiającego.

V.

W części 5 postępowania: mrożonki i ryby mrożone
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę 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 6 złożona przez:
INTERPOLAR MAGDALENA PYTEL
Ul. Wiejska 55,
25-319 Kielce
Liczba uzyskanych punktów: 100 PKT
Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ przyznał punkty wg wzoru określonego w pkt 13 SIWZ,
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

1.

2.

3.

Kryteria oceny ofert:
a) Cena (brutto/netto)Wykonawca
60%
2. b) Termin płatności – 40%
Oferta oznaczona nr 6 złożona
a) 17.327,50 zł
brutto/
przez:
16.495,00 zł
INTERPOLAR MAGDALENA PYTEL
netto
Ul. Wiejska 55,
b) 30dni
25-319 Kielce
Oferta oznaczona nr 5 złożona
przez:
a)
17.419,50
PPUH PINGWINEK Jerzy Świercz
zł brutto/
Anna Świercz Spółka Jawna
16.590,00 zł netto
ul. Domaszowska 94,
b)
30 dni
25-320 Kielce
Oferta oznaczona nr 4 złożona
przez:
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe Ireneusz Welman
ul. Żytnia 21B, 23-200
Kraśnik

Punkty przyznane
ofercie

100 pkt

99,68 pkt

95,45 pkt
a) 18.747,75zł
brutto /
17.855,00 zł
netto
b) 30 dni

Uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. 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 grudnia 2017r. w siedzibie Zamawiającego.
VI W części 6 postępowania: MIĘSO, DRÓB WĘDLINY
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę 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 2 złożona przez:
„KIDEM” Sp. J. Ireneusz Kowalski & Dorota Kowalska 27-400 Ostrowiec Św., Jędrzejów 78
Liczba uzyskanych punktów: 100 PKT
Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ przyznał punkty wg wzoru określonego w pkt 13 SIWZ,
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

Wykonawca

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

1.

Oferta oznaczona nr 2 złożona
przez:
„KIDEM” Sp. J. Ireneusz Kowalski &
Dorota Kowalska 27-400 Ostrowiec
Św., Jędrzejów 78

2.

Oferta oznaczona nr 9 złożona
przez:
PPHU PUBLIMA Sp.J.
Lichota & Lichota
Ul. Kilińskiego 49
27-400 Ostrowiec Św.

Punkty przyznane ofercie

a) 58.835,86zł
brutto/
56.034,15 zł
netto
b) 30 dni

100 pkt

98,27 pkt
a) 60.578,14 zł
brutto/
57.681,70 zł
netto
30 dni

Uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. 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 grudnia 2017r. w siedzibie Zamawiającego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 22 grudnia 2017r.
Ceny wskazane w niniejszym zawiadomieniu są cenami ustalonymi przez Zamawiającego
po dokonaniu przez niego poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych.
Prezes Zarządu ARL Sp. z o.o.
Agnieszka Rogalińska

