
Ostrów Wielkopolski, dnia 03.03.2017 r.
Bursa Szkolna im. Stefana Rowińskiego 
ul. Tomczeka 34
63-400 Ostrów Wielkopolski

Otrzymują:  
• wykonawcy, którzy złożyli w postępowaniu ofertę
• strona internetowa zamawiającego
• tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego           

Dotyczy:  przetarg  nieograniczony  na  dostawy artykułów  spożywczych  dla  Bursy  Szkolnej  im.
Stefana Rowińskiego  w Ostrowie  Wielkopolskim (liczba  zadań  –  10  pakietów)  –  znak  sprawy
Bsz01/17.
                                                       

1.Stosownie  do  treści  art  92  ust  1  Ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 2164 z póź. zmianami) zawiadamiam, że Zamawiający
wybiera jako najkorzystniejszą:

w pakiecie nr 1 ofertę nr 6 Wykonawcy: 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
AGAT – Marta Celer
ul. Okólna 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Oferta najkorzystniejsza -  w kryterium oceny cena 60% , parametry jakościowe 40% uzyskała 
najwyższą ilość punktów, tj. 100.
cena oferty: -  Pakiet nr 1 – 19.014,66  zł, upust 10%

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w pakiecie nr 1: 
Sprzedaż Hurtowa Warzyw i Owoców
Anna Garbarczyk
Szczury 30A
63-450 Sobótka
cena oferty:  Pakiet nr 1 – 31.682,90 zł, upust 2,50 %
oferta uzyskała:  cena - 36,00 pkt, parametry jakościowe – 40 pkt, razem 76,00 pkt

w pakiecie nr 2 ofertę nr 9 Wykonawcy: 
Piekarnia MiMa Sp. Jawna Sikora i Wspólnicy
ul. Prof. Kaliny 47, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Oferta najkorzystniejsza -  w kryterium oceny cena 60% , parametry jakościowe 40% uzyskała 
najwyższą ilość punktów, tj. 100.
cena oferty: -  Pakiet nr 2 – 32.967,20 zł

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w pakiecie nr 2: - brak

w pakiecie nr 3 ofertę nr 7 Wykonawcy: 
MATMAR BIS Dorota Śniegocka,
ul. Chłapowskiego 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Oferta najkorzystniejsza -  w kryterium oceny cena 60% , parametry jakościowe 40% uzyskała 
najwyższą ilość punktów, tj. 100.
cena oferty: -  Pakiet nr 3 – 49.996,90 zł 

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w pakiecie nr 3: - brak



w pakiecie nr 4 ofertę nr 7 Wykonawcy: 
Przetwórstwo Mięsa Stek-Pol Sp. J.
K.J.M. Stempniewicz
Grabów Pustkowie 10 a, 63-520 Grabów nad Prosną
Oferta najkorzystniejsza -  w kryterium oceny cena 60% , parametry jakościowe 40% uzyskała 
najwyższą ilość punktów, tj. 100.
cena oferty: - Pakiet nr 4 – 37.204,13 zł 

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w pakiecie nr 4: - brak.

w pakiecie nr 5 ofertę nr 8 Wykonawcy: 
DROMICO BIS s.c. J.E. Dera
ul. Wyspiańskiego 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Oferta najkorzystniejsza -  w kryterium oceny cena 60% , parametry jakościowe 40% uzyskała 
najwyższą ilość punktów, tj. 100.
cena oferty: -   Pakiet nr 5 – 27.519,70 zł 

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w pakiecie nr 5: - brak.

w pakiecie nr 6 ofertę nr 2 Wykonawcy: 
PPH „POLARIS” M.Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
Oferta najkorzystniejsza -  w kryterium oceny cena 60% , parametry jakościowe 40% uzyskała 
najwyższą ilość punktów, tj. 100.
cena oferty: - Pakiet nr 6 – 44.511,10 zł

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w pakiecie nr 6: 
PPHU „MARTOM” Tomasz Stasiak
Zbiersk-Cukrownia 171 A, 62-830 Zbiersk
cena oferty: Pakiet nr 6 – 46.864,00 zł
oferta uzyskała:  cena – 56,98 pkt, parametry jakościowe – 40 pkt, razem 96,98 pkt

w pakiecie nr 7 ofertę nr 3 Wykonawcy: 
AUGUSTO-SOPEL JABŁOŃSCY Sp. j
ul. Częstochowska 147
62-800 Kalisz
Oferta najkorzystniejsza -  w kryterium oceny cena 60% , parametry jakościowe 40% uzyskała 
najwyższą ilość punktów, tj. 100.
cena oferty: -  Pakiet nr 7 – 11.703,95 zł

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w pakiecie nr 7: 
Agat Hurtownia Lodów i Mrożonek
Stanisław Stachowiak
ul. Wrocławska 173, 63-200 Jarocin
cena oferty:  Pakiet nr 7 – 11.790,45 zł 
oferta uzyskała:  cena – 59,55 pkt, parametry jakościowe – 40 pkt, razem 99,55 pkt

w pakiecie nr 8 - brak ofert



w pakiecie nr 9 ofertę nr 11 Wykonawcy: 
Hodowla Drobiu 
Sikora Mariusz
Ujazd 4, 56-330 Cieszków
Oferta najkorzystniejsza -  w kryterium oceny cena 60% , parametry jakościowe 40% uzyskała 
najwyższą ilość punktów, tj. 100.
cena oferty: -  Pakiet nr 9 – 3.150,00 zł

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w pakiecie nr 9: 
PPH „POLARIS” M.Gruszczyńska; ul. Żołnierska 20a; 62-800 Kalisz
cena oferty:  Pakiet nr 9 – 4.600,00 zł 
oferta uzyskała:  cena – 41,08 pkt, parametry jakościowe – 40 pkt, razem 81,08 pkt

PPHU „MARTOM” Tomasz Stasiak
Cukrownia 38/2, 62-830 Zbiersk
cena oferty:  Pakiet nr 9 – 3.800,00 zł
oferta uzyskała:  cena – 49,73 pkt, parametry jakościowe – 40 pkt, razem 89,73 pkt

w pakiecie nr 10 ofertę nr 4 Wykonawcy: 
Agat Hurtownia Lodów i Mrożonek
Stanisław Stachowiak
ul. Wrocławska 173, 63-200 Jarocin
Oferta najkorzystniejsza -  w kryterium oceny cena 60% , parametry jakościowe 40% uzyskała 
najwyższą ilość punktów, tj. 100.
cena oferty: -  Pakiet nr 10 – 6.727,84 zł 

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w pakiecie nr 10: 
AUGUSTO SOPEL Jabłońscy Sp. Jawna
ul. Częstochowska 147, 62-800 Kalisz
cena oferty: Pakiet nr 10 – 6.901,70 zł
oferta uzyskała:  cena – 58,48 pkt, parametry jakościowe – 40 pkt, razem 98,48 pkt

Ponadto Zamawiający unieważnia postępowanie w części oznaczonej jako Pakiet nr 8, na podstawie art.
93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity: Dz.U.
z 2015 poz. 2164 z póź. zmianami), albowiem w tej części postępowania nie złożono żadnej oferty.

TERMINY ZAWARCIA UMÓW
Pakiet nr 2, 3, 4, 5

Na podstawie art 94 ust 2 pkt 1 ppkt a Ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego może 
zostać zawarta przed upływem terminów określonych w art 94 ust 1 pkt 2, albowiem postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w którym złożono tylko jedną ofertę. Umowa w 
przedmiotowej sprawie zostanie zawarta nie wcześniej niż w dniu 07.03.2017 r.

Pozostałe pakiety
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty listem poleconym.

Z poważaniem
Dyrektor Bursy Szkolnej
Marzena Mocek


