
Dostalua artykułów żywt,tościowych - 4 części

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu
ul. Kościuszki 67, 42-440 Ogrodzieniec

NIP: 649223 8034, REGON : 240997 243

tel. : (32) 67 3 -20-58, e-mail: sp l @ogrodzicn iec.pl

Ogrodzieniec, dll. 14.09,2022 r.

Info rm acj a o wybo r ze naikorzystniej szej oferty

DoĘczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSP0.262,6.2022 pn. ,,Dostawa artykułów
żywnoś ciowych - 4 częś ci "

Na podstawle art.253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówieti publicznych (tj.Dz"
U. z2022 r, poz. 1710) Zamawiający - Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu informuje, że
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowynr:

a) Częśc nr l (Arlykuły spozywcze) orazCzęśc nr 3 (Mięso i wędliny) została uniewazniona
na podstawie aft.255 pkt 1 ustawy pzp;

b) jako najkorzystniejsza w Części nr 2 (Nabiał) została wybrana ofefta Wykonawcy:
Spółdzieln ia Mleczarska MLEKOVITA;

c) jako najkorzystlliejsza w Części nr 4 (Mrożonki) została wybrana oferta Wykonawcy:
Zakłady Produkcji Spożywczej ,,AMBI" M. Karkut i Wspólnicy sp. j,

Zanawiający podaje ponizej informacje o złożonych oferlach orazprzyznanej punktacji:
Kryt. A: Cena-60%o
Kryt, B: Termin reklarnacji - 40 %

Nr
części

Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Kryt. A - Cęna

Kryt. B -
Termin

reklamacji

Liczba uzyskanych
punktów Razem

Kryt. A Kryt. B

l Częśó uniewaznioIla na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy pzp

2

1

Zakłady Produkcji
Spozywczej ,,AMBI" M.
Karkut i Wspólnicy sp. j.
ul. Składowa 11,4I-902
Bytom, NlP 6262786341

26 326,00 zł l dzień 56,36 40 96,36

2

Spółdzielnia Mleczarska
MLEKOVITA, ul.

Ludowa 122,
l8-200 Wysokie

Mazowięckie, NIP
1220002329

24 ]28,60 zł 1 dzień 60 40 l00

J Częśó unieważniona na podstawie art. 255 pkt ustawy pzp

4 1

Zakłady Produkcji
Spożywcze.j ,,AMBl" M,
Kalkut i Wspólnicy sp. j.
ul. Składowa 11,41-902
Bytom, NIP 6262186341

ż6 5ż4,85 zł 1 dzień 60 40 i00



1.

Dostalua artykulów zywnościoltych - ,l części

uzasadnienie:

Zamawiający, zgodnie z aft, 239 ustawy pzp, wybrał najkorzystniejsze oferĘ na podstawio
kryteriów oceny ofefi określonych w dokunentach zamówierlia.
Zanlawiający uniewaznił Częśó nr l i 3 na podstawie art.255 pkt 1 ustawy pzp z uwagi na fakt, że
do upływu terminu składarlia ofeft, tj, do dnia 13.09.2022 r. do godziny 10:00, trie złozono żadnej

oferty.
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