
          Wronki, dn. 20.07.2015r. 

SG-6/02/2015 

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Nazwa i adres Zamawiającego Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta we Wronkach 

ul. Polna 5  64-510 Wronki 

Przedmiot zamówienia Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych 

do stołówki szkolnej w Gimnazjum im. Zbigniewa 

Herberta  we Wronkach  w dni nauki szkolnej od 

01 września 2015r. do 24 czerwca 2016r. 

Tryb postępowania Przetarg nieograniczony 

 

 

Numer części Część I - Mięso i produkty mięsne wieprzowo - 

wołowe 

Nazwa firma (lub nazwisko) oraz adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano 

RZEŹNICTWO-WĘDLINIARSTWO "MIKO" 

ul. Rzeczna 1a  64-500 Szamotuły 

Uzasadnienie wyboru oferty Oferta najkorzystniejsza spełnia warunki udziału 

w postępowaniu określone w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta nie 

podlega odrzuceniu i otrzymała największą liczbę 

punktów zgodnie z dokonaną oceną na podstawie 

ustalonych kryteriów w SIWZ. 

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 

oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena oferty w 

zł brutto/ 

Termin 

płatności 

Liczba punktów 

w kryterium 

cena 

Liczba punktów 

w kryterium 

termin 

płatności 

 

Łączna liczba 

punktów 

1 RZEŹNICTWO-

WĘDLINIARSTWO 

"MIKO" 

ul. Rzeczna 1a   

64-500 Szamotuły 

Cena oferty: 

29.663,04 zł 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 

 

 

 

 

95 pkt. 

 

 

 

5 pkt. 

 

 

 

100 pkt. 

3 ZAKŁAD 

HANDLOWO-

PRODUKCYJNY 

MASARSTWO, 

WĘDLINIARSTWO 

Sławomir Kraft 

ul. Leśna 18   

64-710 Połajewo 

Oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 pkt. 1 ust. 2, 

ponieważ nie można dokonać oceny oferty na podstawie kryteriów 

ustalonych w SIWZ. Wykonawca nie podał w ofercie drugiego kryterium 

oceny ofert, tj. kryterium terminu płatności. 

 

 

 

 

 

 



Numer części Część II - Mięso i produkty mięsne drobiowe 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania Postępowanie w części II zamówienia zostało 

unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 

oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena oferty w 

zł brutto/ 

Termin 

płatności 

Liczba punktów 

w kryterium 

cena 

Liczba punktów 

w kryterium 

termin 

płatności 

 

Łączna liczba 

punktów 

 

 

 

3 

ZAKŁAD 

HANDLOWO-

PRODUKCYJNY 

MASARSTWO, 

WĘDLINIARSTWO 

Sławomir Kraft 

ul. Leśna 18  64-710 

Połajewo 

Oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 pkt. 1 ust. 2, 

ponieważ nie można dokonać oceny oferty na podstawie kryteriów 

ustalonych w SIWZ. Wykonawca nie podał w ofercie drugiego kryterium 

oceny ofert, tj. kryterium terminu płatności. 

 

 

 

 

 

 

 

Numer części Część III – Produkty zwierzęce - jaja 

Nazwa firma (lub nazwisko) oraz adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano 

Przedsiębiorstwo – Handlowo Usługowe 

„WALKOWIAK” Damian Walkowiak 

ul. Szkolna 3  64-553 Grzebienisko 

Uzasadnienie wyboru oferty Oferta najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w 

postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Oferta nie podlega 

odrzuceniu i otrzymała największą liczbę punktów 

zgodnie z dokonaną oceną na podstawie ustalonych 

kryteriów w SIWZ. 

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację: 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena oferty w 

zł brutto/ 

Termin 

płatności 

Liczba punktów 

w kryterium 

cena 

Liczba punktów 

w kryterium 

termin 

płatności 

 

Łączna liczba 

punktów 

2 Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno - 

Handlowe 

"POLARIS" 

Małgorzata 

Gruszczyńska 

ul. Żołnierska 20a 

Cena oferty: 

1.890,00 zł 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 

73,89 pkt. 5 pkt. 78,89 pkt. 



62-800 Kalisz 

5 "FIRMA 

SKWARCZYŃSKI" 

S i M Skwarczyńscy 

- Spółka Jawna 

ul. Promienista 2  

62-045 Pniewy 

Cena oferty: 

1.890,00 zł 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 

73,89 pkt. 5 pkt. 78,89 pkt. 

8 Przedsiębiorstwo – 

Handlowo Usługowe 

„WALKOWIAK” 

Damian Walkowiak 

ul. Szkolna 3  64-

553 Grzebienisko 

Cena oferty: 

1.470,00 zł 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 

95 pkt. 5 pkt. 100 pkt. 

 

 

Numer części Część IV – Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne 

Nazwa firma (lub nazwisko) oraz adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano 

Przedsiębiorstwo – Handlowo Usługowe 

„WALKOWIAK” Damian Walkowiak 

ul. Szkolna 3  64-553 Grzebienisko 

Uzasadnienie wyboru oferty Oferta najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w 

postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Oferta nie podlega 

odrzuceniu i otrzymała największą liczbę punktów 

zgodnie z dokonaną oceną na podstawie ustalonych 

kryteriów w SIWZ. 

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację: 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena oferty w 

zł brutto/ 

Termin 

płatności 

Liczba punktów 

w kryterium 

cena 

Liczba punktów 

w kryterium 

termin 

płatności 

 

Łączna liczba 

punktów 

 

 

     

    2 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno - 

Handlowe 

"POLARIS" 

Małgorzata 

Gruszczyńska 

ul. Żołnierska 20a 

62-800 Kalisz 

Cena oferty: 

2.797,20 zł 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 

76,80 pkt. 5 pkt. 81,80 pkt. 

 

 

5 

"FIRMA 

SKWARCZYŃSKI" 

S i M Skwarczyńscy 

- Spółka Jawna 

ul. Promienista 2  

62-045 Pniewy 

Cena oferty: 

2.835,00 zł 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 

75,78 pkt. 5 pkt. 80,78 pkt. 



 

 

8 

Przedsiębiorstwo – 

Handlowo Usługowe 

„WALKOWIAK” 

Damian Walkowiak 

ul. Szkolna 3   

64-553 Grzebienisko 

Cena oferty: 

2.261,39 zł 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 

95 pkt. 5 pkt. 100 pkt. 

 

 

Numer części Część V – Owoce i warzywa świeże, ziemniaki 

Nazwa firma (lub nazwisko) oraz adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano 

ZIELENIAK 

Wioletta Skibiak 

ul. Poznańska 16  64-510 Wronki 

Uzasadnienie wyboru oferty Oferta najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w 

postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Oferta nie podlega 

odrzuceniu i otrzymała największą liczbę punktów 

zgodnie z dokonaną oceną na podstawie ustalonych 

kryteriów w SIWZ. 

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację: 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena oferty w 

zł brutto/ 

Termin 

płatności 

Liczba punktów 

w kryterium 

cena 

Liczba punktów 

w kryterium 

termin 

płatności 

 

Łączna liczba 

punktów 

 

 

     

    4 

ZIELENIAK 

Wioletta Skibiak 

ul. Poznańska 16  

64-510 Wronki 

 

Cena oferty: 

37.791,17 zł 

 

Termin 

płatności: 

14 dni 

95 pkt. 2,33 pkt. 97,33 pkt. 

 

 

5 

"FIRMA 

SKWARCZYŃSKI" 

S i M Skwarczyńscy 

- Spółka Jawna 

ul. Promienista 2  

62-045 Pniewy 

Cena oferty: 

42.510,90 zł 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 

84,45 pkt. 5 pkt. 89,45 pkt. 

 

 

8 

Przedsiębiorstwo – 

Handlowo Usługowe 

„WALKOWIAK” 

Damian Walkowiak 

ul. Szkolna 3  64-

553 Grzebienisko 

Cena oferty: 

40.178,03 zł 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 

89,36 pkt. 5 pkt. 94,36 pkt. 

 

 

Numer części Część VI – Owoce, warzywa mrożone 

Nazwa firma (lub nazwisko) oraz adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano 

Przedsiębiorstwo – Handlowo Usługowe 

„WALKOWIAK” Damian Walkowiak 



ul. Szkolna 3  64-553 Grzebienisko 

Uzasadnienie wyboru oferty Oferta najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w 

postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Oferta nie podlega 

odrzuceniu i otrzymała największą liczbę punktów 

zgodnie z dokonaną oceną na podstawie ustalonych 

kryteriów w SIWZ. 

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację: 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena oferty w 

zł brutto/ 

Termin 

płatności 

Liczba punktów 

w kryterium 

cena 

Liczba punktów 

w kryterium 

termin 

płatności 

 

Łączna liczba 

punktów 

 

 

     7 

IGLOTEX Piła Sp. 

z  o. o. 

ul. Warsztatowa 4c 

64-920 PIŁA 

Oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 pkt. 1 ust. 2, 

ponieważ nie można dokonać oceny oferty na podstawie kryteriów 

ustalonych w SIWZ. Wykonawca nie podał w ofercie drugiego 

kryterium oceny ofert, tj. kryterium terminu płatności. 

 

 

8 

Przedsiębiorstwo – 

Handlowo Usługowe 

„WALKOWIAK” 

Damian Walkowiak 

ul. Szkolna 3  64-

553 Grzebienisko 

Cena oferty: 

9.403,16 zł 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 

95 pkt. 5 pkt. 100 pkt. 

 

 

Numer części Część VII – Owoce, warzywa przetworzone i 

konserwowe 

Nazwa firma (lub nazwisko) oraz adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano 

Przedsiębiorstwo – Handlowo Usługowe 

„WALKOWIAK” Damian Walkowiak 

ul. Szkolna 3  64-553 Grzebienisko 

Uzasadnienie wyboru oferty Oferta najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w 

postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Oferta nie podlega 

odrzuceniu i otrzymała największą liczbę punktów 

zgodnie z dokonaną oceną na podstawie ustalonych 

kryteriów w SIWZ. 

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację: 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena oferty w 

zł brutto/ 

Termin 

płatności 

Liczba punktów 

w kryterium 

cena 

Liczba punktów 

w kryterium 

termin 

płatności 

 

Łączna liczba 

punktów 

2 Przedsiębiorstwo Cena oferty: 70,77 pkt. 5 pkt. 75,77 pkt. 



Produkcyjno - 

Handlowe 

"POLARIS" 

Małgorzata 

Gruszczyńska 

ul. Żołnierska 20a 

62-800 Kalisz 

10.452,14 zł 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 

 

4 

ZIELENIAK 

Wioletta Skibiak 

ul. Poznańska 16  

64-510 Wronki 

Cena oferty: 

14.040,21 zł 

 

Termin 

płatności: 

14 dni 

52,68 pkt. 2,33 pkt. 55,01 pkt. 

 

 

 

5 

 

"FIRMA 

SKWARCZYŃSKI" 

S i M Skwarczyńscy 

- Spółka Jawna 

ul. Promienista 2  

62-045 Pniewy 

Cena oferty: 

10.553,70 zł 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 

70,09 pkt. 5 pkt. 75,09 pkt. 

 

 

8 

Przedsiębiorstwo – 

Handlowo Usługowe 

„WALKOWIAK” 

Damian Walkowiak 

ul. Szkolna 3  64-

553 Grzebienisko 

Cena oferty: 

7.786,34 zł 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 

95 pkt. 5 pkt. 100 pkt. 

 

 

Numer części Część VIII – Produkty przemiału ziarna, skrobi i 

produktów skrobiowych 

Nazwa firma (lub nazwisko) oraz adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe 

"POLARIS" 

Małgorzata Gruszczyńska 

ul. Żołnierska 20a 

62-800 Kalisz 

Uzasadnienie wyboru oferty Oferta najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w 

postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Oferta nie podlega 

odrzuceniu i otrzymała największą liczbę punktów 

zgodnie z dokonaną oceną na podstawie ustalonych 

kryteriów w SIWZ. 

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację: 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena oferty w 

zł brutto/ 

Termin 

płatności 

Liczba punktów 

w kryterium 

cena 

Liczba punktów 

w kryterium 

termin 

płatności 

 

Łączna liczba 

punktów 



 

 

 

2 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno - 

Handlowe 

"POLARIS" 

Małgorzata 

Gruszczyńska 

ul. Żołnierska 20a 

62-800 Kalisz 

Cena oferty: 

3.896,37 zł 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 

95 pkt. 5 pkt. 100 pkt. 

 

5 

 

"FIRMA 

SKWARCZYŃSKI" 

S i M Skwarczyńscy 

- Spółka Jawna 

ul. Promienista 2  

62-045 Pniewy 

Cena oferty: 

4.395,51 zł 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 

84,21 pkt. 5 pkt. 89,21 pkt. 

 

7 

IGLOTEX Piła Sp. 

 z o. o. 

ul. Warsztatowa 4c 

64-920 PIŁA 

Oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 pkt. 1 ust. 2, 

ponieważ nie można dokonać oceny oferty na podstawie kryteriów 

ustalonych w SIWZ. Wykonawca nie podał w ofercie drugiego 

kryterium oceny ofert, tj. kryterium terminu płatności. 

 

 

8 

Przedsiębiorstwo – 

Handlowo Usługowe 

„WALKOWIAK” 

Damian Walkowiak 

ul. Szkolna 3  64-

553 Grzebienisko 

Cena oferty: 

4.165,21 zł 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 

88,87 pkt. 5 pkt. 93,87 pkt. 

 

 

Numer części Część IX – Ryby przetworzone i konserwowe 

Nazwa firma (lub nazwisko) oraz adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano 

"FIRMA SKWARCZYŃSKI" 

S i M Skwarczyńscy - Spółka Jawna 

ul. Promienista 2  62-045 Pniewy 

Uzasadnienie wyboru oferty Oferta najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w 

postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Oferta nie podlega 

odrzuceniu i otrzymała największą liczbę punktów 

zgodnie z dokonaną oceną na podstawie ustalonych 

kryteriów w SIWZ.. 

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację: 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena oferty w 

zł brutto/ 

Termin 

płatności 

Liczba punktów 

w kryterium 

cena 

Liczba punktów 

w kryterium 

termin 

płatności 

 

Łączna liczba 

punktów 

 

 

4 

 

ZIELENIAK 

Wioletta Skibiak 

ul. Poznańska 16  

64-510 Wronki 

Cena oferty: 

9.940,56 zł 

 

Termin 

83,09 pkt. 2,33 pkt. 85,42 pkt. 



płatności: 

14 dni 

 

5 

 

"FIRMA 

SKWARCZYŃSKI" 

S i M Skwarczyńscy 

- Spółka Jawna 

ul. Promienista 2  

62-045 Pniewy 

Cena oferty: 

8.694,00 zł 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 

95 pkt. 5 pkt. 100 pkt. 

 

7 

IGLOTEX Piła Sp. 

z o. o. 

ul. Warsztatowa 4c 

64-920 PIŁA 

Oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 pkt. 1 ust. 2, 

ponieważ nie można dokonać oceny oferty na podstawie kryteriów 

ustalonych w SIWZ. Wykonawca nie podał w ofercie drugiego 

kryterium oceny ofert, tj. kryterium terminu płatności. 

 

 

8 

Przedsiębiorstwo – 

Handlowo Usługowe 

„WALKOWIAK” 

Damian Walkowiak 

ul. Szkolna 3 

64-553 Grzebienisko 

Cena oferty: 

9.615,48 zł 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 

85,90 pkt. 5 pkt. 90,90 pkt. 

 

 

Numer części Część X – Produkty mleczarskie 

Nazwa firma (lub nazwisko) oraz adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano 

ZIELENIAK 

Wioletta Skibiak 

ul. Poznańska 16  64-510 Wronki 

Uzasadnienie wyboru oferty Oferta najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w 

postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Oferta nie podlega 

odrzuceniu i otrzymała największą liczbę punktów 

zgodnie z dokonaną oceną na podstawie ustalonych 

kryteriów w SIWZ. 

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację: 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena oferty w 

zł brutto/ 

Termin 

płatności 

Liczba punktów 

w kryterium 

cena 

Liczba punktów 

w kryterium 

termin 

płatności 

 

Łączna liczba 

punktów 

 

 

4 

 

ZIELENIAK 

Wioletta Skibiak 

ul. Poznańska 16  

64-510 Wronki 

Cena oferty: 

12.447,76 zł 

 

Termin 

płatności: 

14 dni 

95 pkt. 2,33 pkt. 97,33 pkt. 

 

5 

 

"FIRMA 

SKWARCZYŃSKI" 

S i M Skwarczyńscy 

- Spółka Jawna 

Cena oferty: 

14.463,75 zł 

 

Termin 

81,76 pkt. 5 pkt. 86,76 pkt. 



ul. Promienista 2  

62-045 Pniewy 

płatności: 

30 dni 

 

 

8 

Przedsiębiorstwo – 

Handlowo Usługowe 

„WALKOWIAK” 

Damian Walkowiak 

ul. Szkolna 3 

64-553 Grzebienisko 

Cena oferty: 

13.790,49 zł 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 

85,75 pkt. 5 pkt. 90,75 pkt. 

 

Numer części Część XI – Różne produkty spożywcze 

Nazwa firma (lub nazwisko) oraz adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano 

Przedsiębiorstwo – Handlowo Usługowe 

„WALKOWIAK” Damian Walkowiak 

ul. Szkolna 3  64-553 Grzebienisko 

Uzasadnienie wyboru oferty Oferta najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w 

postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Oferta nie podlega 

odrzuceniu i otrzymała największą liczbę punktów 

zgodnie z dokonaną oceną na podstawie ustalonych 

kryteriów w SIWZ. 

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację: 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena oferty w 

zł brutto/ 

Termin 

płatności w 

dniach 

Liczba punktów 

w kryterium 

cena 

Liczba punktów 

w kryterium 

termin 

płatności 

 

Łączna liczba 

punktów 

 

 

 

 

2 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno - 

Handlowe 

"POLARIS" 

Małgorzata 

Gruszczyńska 

ul. Żołnierska 20a 

62-800 Kalisz 

Cena oferty: 

20.510,44 zł 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 

84,89 pkt. 5 pkt. 89,89 pkt. 

 

5 

 

"FIRMA 

SKWARCZYŃSKI" 

S i M Skwarczyńscy 

- Spółka Jawna 

ul. Promienista 2  

62-045 Pniewy 

Cena oferty: 

35.725,19 zł 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 

48,73 pkt 5 pkt. 53,73 pkt. 

 

7 

IGLOTEX Piła Sp. 

z o. o. 

ul. Warsztatowa 4c 

64-920 PIŁA 

Oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 pkt. 1 ust. 2, 

ponieważ nie można dokonać oceny oferty na podstawie kryteriów 

ustalonych w SIWZ. Wykonawca nie podał w ofercie drugiego 

kryterium oceny ofert, tj. kryterium terminu płatności. 

 

 

Przedsiębiorstwo – 

Handlowo Usługowe 

Cena oferty: 

18.326,99 zł 
95 pkt. 5 pkt. 100 pkt. 



8 „WALKOWIAK” 

Damian Walkowiak 

ul. Szkolna 3   

64-553 Grzebienisko 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 

 

 

Numer części Część XII – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie 

i ciastkarskie 

Nazwa firma (lub nazwisko) oraz adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano 

PIEKARNIA HANDEL OBWOŹNY 

USŁUGI PROMOCYJNO-REKLAMOWE 

„PNIEWEX”  Łukasz Brzóska 

ul. Sportowa 2 62-045 Pniewy 

Uzasadnienie wyboru oferty Oferta najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w 

postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Oferta nie podlega 

odrzuceniu i otrzymała największą liczbę punktów 

zgodnie z dokonaną oceną na podstawie ustalonych 

kryteriów w SIWZ. 

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację: 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena oferty w 

zł brutto/ 

Termin 

płatności w 

dniach 

Liczba punktów 

w kryterium 

cena 

Liczba punktów 

w kryterium 

termin 

płatności 

 

Łączna liczba 

punktów 

 

 

 

 

6 

PIEKARNIA 

HANDEL 

OBWOŹNY 

USŁUGI 

PROMOCYJNO-

REKLAMOWE 

„PNIEWEX” 

 Łukasz Brzóska 

ul. Sportowa 2 

 62-045 Pniewy 

Cena oferty: 

5.453,10 zł 

 

Termin 

płatności: 

30 dni 
95 pkt. 5 pkt. 100 pkt. 

 

Zamawiający przewiduje zawarcie umów w sprawie zamówienia publicznego po upływie 10 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 


