
Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych                                                                      Brynek, 21.09.2021 r.
im. Stanisława Morawskiego
42 – 690 Tworóg, Brynek, Park 4
                                                                    
Nr sprawy P 1/2021                                                                                                                                

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  podstawowym  na  zadanie  pn.
„Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Zespołu  Szkół  Leśnych i  Ekologicznych
im. St. Morawskiego w Brynku”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. St. Morawskiego w Brynku działając zgodnie z art. 253 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r.
poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320 z 2021 r.  poz. 464 ) przekazuje następujące informacje: 

1.  Najkorzystniejsza  oferta:.  Dokonując  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  mając  na  względzie  kryteria
wyboru  ofert  określone  w  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia  w  prowadzonym  postępowaniu,
Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą oferty na poszczególne części złożoną przez firmy: 

Część nr 1 -  Różne produkty spożywcze

PRZEDSIĘBIORSTWO  PRODUKCYJNO-HANDLOWE  „POLARIS”  MAŁGORZATA
GRUSZCZYŃSKA, UL. ŻOŁNIERSKA 20A, 62-800 KALISZ

Część nr 2 –  Warzywa i owoce

ARTYKUŁY  ROLNO-SPOŻYWCZE  Patyna  Sławomir,  UL.  OBROKI 130,
40-833 KATOWICE

Część nr 3 – Mrożonki

ETQA Sp z o.o., UL. STREFOWA 14a, 42-202 CZĘSTOCHOWA

Część nr 4 – Produkty mleczarskie

SEMI Sp. z o.o., UL. MONIUSZKI 13, 44-100 GLIWICE

Część nr 6 – Mięso

P.W. JANCZAR Pokora Sp.j., UL. ŚW. JACKA 21, 44-100 GLIWICE

2.  Uzasadnienie  wyboru:  oferty zgodne  z  treścią  SWZ,  najkorzystniejsze  pod  względem  przyjętych
kryteriów.

3.  Złożone oferty:   Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. St. Morawskiego w Brynku informuje, że
w prowadzonym postępowaniu złożono 11 ofert.



4.  Podpisanie  umowy:  Działając  na  podstawie  art.  308  ust.  2  Ustawy  Pzp,  Zespół  Szkół  Leśnych
i Ekologicznych im. St. Morawskiego w Brynku  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 oraz dostarczeniu podmiotowych środków dowodowych.

 Zestawienie zdobytych punktów w poszczególnych kryteriach 

 lp. Nazwa  i  adres  siedziby
Wykonawcy 

Część Cena 
netto/
brutto

Punkty w
kryterium

cena 

Łączna
liczba
zdobytych
punktów 

1 PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE
„POLARIS”  MAŁGORZATA
GRUSZCZYŃSKA, 

1. UL. ŻOŁNIERSKA 20A, 
2. 62-800 KALISZ

Część  nr  1  -
Różne  produkty
spożywcze

26807,10
29278,33 100% 100

2 ARTYKUŁY ROLNO-
SPOŻYWCZE Patyna Sławomir, 
UL. OBROKI 130,                         
40-833 KATOWICE

Część nr 2 –  
Warzywa i owoce

14431,50 
15153,08 100% 100

3 ETQA Sp z o.o., 
UL. STREFOWA 14a, 
42-202 CZĘSTOCHOWA

Część nr 3 – 
Mrożonki

13303,69
13968,87 100% 100

4 SEMI Sp. z o.o., 
UL. MONIUSZKI 13, 
44-100 GLIWICE

Część nr 4 – 
Produkty 
mleczarskie

45504,78
47780,02 100% 100

5 P.W. JANCZAR Pokora Sp.j., UL.
ŚW. JACKA 21, 
44-100 GLIWICE

Część nr 6 – Mięso 39410,38
41380,90 100% 100

6 MASARNIA  BOROWE
J.B. PLUTA Sp.j.
Borowe ul. Długa 114
42-133 Węglowice

Część nr 6 – Mięso 43855,90
46048,70 89,86% 89,86

7  Zakłady Mięsne „H.A.M.” 
Cichoń i Wspólnicy SJ
41-922 Radzionków,
ul.  Szybowa 7

Część nr 6 – Mięso 42978,02
45126,92 91,70% 91,70

5.  Oferty odrzucone, wykluczone: Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. St. Morawskiego w Brynku
informuje, że odrzucono następujące oferty:

PIEKARNIA-CUKIERNIA „DŻELFA” S.C., UL. B. CHROBREGO 16, 42-690 HANUSEK – część 5 
pieczywo

Wyjaśnienie
Zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale VIII SWZ oferta złożona przez wykonawcę oferta winna być,
pod  rygorem  nieważności,  w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem
zaufanym  lub  podpisem  osobistym.  Przesłana  przez  wykonawcę  Piekarnia-Cukiernia  „DŻELFA”  S.C.
została  złożona  za  pośrednictwem  „Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku”
dostępnego  na  ePUAP  w  postaci  scanu  dokumentów  podpisanych  i  opieczętowanych  przez  osobę
upoważnioną. Oferta nie została opatrzona podpisem zaufanym lub kwalifikowanym osoby upoważnionej do
reprezentacji. W związku z powyższym zgodnie  z art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp brak tych ostatnich jest
uchybieniem nieusuwalnym i stanowi podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy w całości. 



GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA, UL. ZAMKOWA 45, 42-690 TWORÓG – część 5 - 
pieczywo

Wyjaśnienie
Zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale VIII SWZ oferta złożona przez wykonawcę oferta winna być,
pod  rygorem  nieważności,  w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem
zaufanym  lub  podpisem  osobistym.  Przesłana  przez  wykonawcę  Gminna  Spółdzielnia  „Samopomoc
Chłopska”  została  złożona  za  pośrednictwem  „Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub
wniosku” dostępnego na ePUAP w postaci scanu dokumentów podpisanych i opieczętowanych przez osobę
upoważnioną. Oferta nie została opatrzona podpisem zaufanym lub kwalifikowanym osoby upoważnionej do
reprezentacji. W związku z powyższym zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp brak tych ostatnich jest
uchybieniem nieusuwalnym i stanowi podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy w całości.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "FO-WO" Beata Dziedzic , UL. TOWAROWA 6,                                         
42-600 TARNOWSKIE GÓRY – część 1 różne produkty spożywcze, część 3 mrożonki, część 4 produkty 
mleczarskie

Wyjaśnienie
Zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale VIII SWZ oferta złożona przez wykonawcę oferta winna być,
pod  rygorem  nieważności,  w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem
zaufanym lub  podpisem osobistym.  Przesłana  przez  wykonawcę  Firma  Handlowo-Usługowa  „FO-WO”
Beata Dziedzic została złożona za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP w postaci scanu dokumentów podpisanych i opieczętowanych przez osobę
upoważnioną. Oferta nie została opatrzona podpisem zaufanym lub kwalifikowanym osoby upoważnionej do
reprezentacji. W związku z powyższym zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp brak tych ostatnich jest
uchybieniem nieusuwalnym i stanowi podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy w całości (na wszystkie
części, na które została złożona).

passionfruit MATEUSZ SMOLARCZYK, UL. SZKOLNA 140, 42-512  PSARY

Wyjaśnienie
Zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale VIII SWZ oferta złożona przez wykonawcę oferta winna być,
pod  rygorem  nieważności,  w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Przesłana przez wykonawcę passionfruit MATEUSZ SMOLARCZYK,
została  złożona  za  pośrednictwem  „Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku”
dostępnego na ePUAP w postaci dokumentów podpisanych przez osobę upoważnioną podpisem odręcznym.
Oferta nie została opatrzona podpisem zaufanym lub kwalifikowanym osoby upoważnionej do reprezentacji.
W związku z powyższym zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp brak tych ostatnich jest uchybieniem
nieusuwalnym i stanowi podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy w całości.

                                                                                                   DYREKTOR

mgr Agnieszka Ohsmann
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