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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
„Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki                     

w Zespole Placówek Oświatowych w Piotrkowicach 
od 2 stycznia 2020  do 31 grudnia 2020” 

W imieniu Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych zawiadamiam, że w wyniku rozstrzygnięcia następujących części postępowania 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów 
spożywczych do stołówki  w Zespole Placówek Oświatowych w Piotrkowicach od 2 stycznia 2020  do 31 
grudnia 2020” z dnia 12 grudnia 2019r. ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod                         

nr 635758-N-2019 wybrano następujące oferty:   

 Na I część zamówienia – Warzywa i owoce 

Wybrano  ofertę nr 2 firmy : 

  F.H.U. Fantazja, Łukasz Garbat, ul. Częstochowska 25, 26-065 Piekoszów 
 

Oferta spełnia warunki SIWZ oraz ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz jest najkorzystniejsza spośród 
ofert nie odrzuconych. W wyniku oceny w dwóch kryteriach (cena, termin płatności) oferta otrzymała 100 pkt., na 
które składają się punkty szczegółowe uzyskane w poszczególnych kryteriach oceny: cena - 60,00 pkt.; termin 
płatności – 40 pkt.  
 
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 2 Wykonawców. Oprócz w/w Wykonawcy również: 
 

Oferta nr 1złożona przez Firma Handlowo Usługowa Andrzej Wójcik Porąbki 105, 26-004 

Bieliny Oferta ww. firmy spełnia warunki SIWZ oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W wyniku oceny w 

dwóch kryteriach (cena i termin płatności), oferta otrzymała 93,89 pkt., na które składają się punkty szczegółowe 
uzyskane w poszczególnych kryteriach oceny: cena – 53,89 pkt.; termin płatności – 40 pkt. 
 
 

 Na II część zamówienia – Ziemniaki 
 
 wybrano ofertę nr 1 firmy:  
 
                Firma Handlowo Usługowa Andrzej Wójcik Porąbki 105, 26-004 Bieliny 

Oferta spełnia warunki SIWZ oraz ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz jest najkorzystniejsza spośród 
ofert nie odrzuconych. W wyniku oceny w dwóch kryteriach (cena, termin płatności), oferta otrzymała 100 pkt., na 
które składają się punkty szczegółowe uzyskane w poszczególnych kryteriach oceny: cena - 60,00 pkt.; termin 
płatności – 40 pkt.  
 
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 2 Wykonawców. Oprócz w/w Wykonawcy również: 

Oferta nr 2 złożona przez F.H.U. Fantazja, Łukasz Garbat, ul. Częstochowska 25, 26-065 Piekoszów 
Oferta ww. firmy spełnia warunki SIWZ oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W wyniku oceny w dwóch 



kryteriach (cena i termin płatności), oferta otrzymała 99,50 pkt., na które składają się punkty szczegółowe 
uzyskane w poszczególnych kryteriach oceny: cena – 59,50 pkt.; termin płatności – 40 pkt. 
 

 
Żaden z Wykonawców nie został wykluczony. 
Żadna z ofert nie została odrzucona. 

 

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowy w 
sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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Otrzymują wszyscy uczestnicy postępowania 
 


