
Gostynin, dnia 10.12.2013 r.
MZESiP. 271. 03. 2013
 

Informacja o wyborze oferty 
 

          Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli informuje, że 
w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Dostawę artykułów żywnościowych  do szkół i przedszkoli miejskich w Gostyninie 

 Część I - Mięsa, wędliny, podroby

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę:

TOMEX – PLUS s.c.
Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki

09-500 Gostynin, ul. Płocka 25
UZASADNIENIE WYBORU
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Wyboru dokonano na 
podstawie kryterium „cena”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów – 100,00 pkt.

W niniejszej  części  postępowania nie wykluczono  żadnego Wykonawcy,  nie odrzucono żadnej oferty.

Część II – Mięsa i wędliny drobiowe

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę:

TOMEX – PLUS s.c.
Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki

09-500 Gostynin, ul. Płocka 25
UZASADNIENIE WYBORU
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Wyboru dokonano na 
podstawie kryterium „cena”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów – 100,00 pkt.

W niniejszej  części  postępowania nie wykluczono  żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Część  III - Ryby

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę:

UNIFREEZE Spółka z o.o.
Miesiączkowo

Zakład  Produkcji w Płocku
09-400  Płock, ul. Targowa 1

UZASADNIENIE WYBORU
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Wyboru dokonano na 
podstawie kryterium „cena”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów – 100,00 pkt.



Pozostałe niepodlegające  odrzuceniu oferty  złożone w niniejszej części  postępowania:

1. TOMEX – PLUS s.c.
Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki

09-500 Gostynin, ul. Płocka 25
                      Liczba  punktów – 85,10 pkt

2. „LODART” Artur Lewandowski,
Spółka Jawna,

 87-800 Włocławek, ul. Wysoka 17.
                        Liczba  punktów – 93,90 pkt

W niniejszej  części  postępowania nie wykluczono  żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Część  IV – Woda, soki, słodycze

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę:

TOMEX – PLUS s.c.
Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki

09-500 Gostynin, ul. Płocka 25
UZASADNIENIE WYBORU
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Wyboru dokonano na 
podstawie kryterium „cena”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów – 100,00 pkt.

Pozostałe niepodlegające  odrzuceniu oferty  złożone w niniejszej części  postępowania:

1. FIRMA  HANDLOWA
POL - HURT

Krzysztof  Skowroński
ul. Płocka 38, 09-500  Gostynin

                      Liczba  punktów – 93,70 pkt

W niniejszej  części  postępowania nie wykluczono  żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Część  V – Przyprawy, koncentraty, przeciery i inne produkty spożywcze

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę:

FIRMA  HANDLOWA
POL - HURT

Krzysztof  Skowroński
ul. Płocka 38, 09-500  Gostynin

UZASADNIENIE WYBORU
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Wyboru dokonano na 
podstawie kryterium „cena”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów – 100,00 pkt.

Pozostałe niepodlegające  odrzuceniu oferty  złożone w niniejszej części  postępowania:

1. TOMEX – PLUS s.c.
Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki

09-500 Gostynin, ul. Płocka 25
                      Liczba  punktów – 99,20 pkt

W niniejszej  części  postępowania nie wykluczono  żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.



Część VI – Nabiał, produkty mleczarskie

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę:

TOMEX – PLUS s.c.
Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki

09-500 Gostynin, ul. Płocka 25
UZASADNIENIE WYBORU
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Wyboru dokonano na 
podstawie kryterium „cena”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów – 100,00 pkt.

W niniejszej  części  postępowania nie wykluczono  żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Część  VII   – Warzywa, owoce konserwowane, konserwy  

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę:

TOMEX – PLUS s.c.
Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki

09-500 Gostynin, ul. Płocka 25
UZASADNIENIE WYBORU
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Wyboru dokonano na 
podstawie kryterium „cena”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów – 100,00 pkt.

Pozostałe niepodlegające  odrzuceniu oferty  złożone w niniejszej części  postępowania:

1. FIRMA  HANDLOWA
POL - HURT

Krzysztof  Skowroński
ul. Płocka 38, 09-500  Gostynin

                      Liczba  punktów – 91,40 pkt

W niniejszej  części  postępowania nie wykluczono  żadnego Wykonawcy,  nie odrzucono żadnej oferty.

Część  VIII - Pieczywa

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę:

PRZEDSIĘBIORSTWO  ROLNO - SPOŻYWCZE
„DUBIELAK”

Dariusz  Dubielak
09-500  Gostynin, ul. Płocka 8

UZASADNIENIE WYBORU
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Wyboru dokonano na 
podstawie kryterium „cena”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów – 100,00 pkt.

Pozostałe niepodlegające  odrzuceniu oferty  złożone w niniejszej części  postępowania:

1.TOMEX – PLUS s.c.
Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki

09-500 Gostynin, ul. Płocka 25
            Liczba  punktów -  78,10 pkt

2. ZAKŁAD PIEKARNICZY  Z. Broda i s-ka 
   Spółka jawna, Strzałki 5, 09-500 Gostynin

                Liczba  punktów – 97,20 pkt
W niniejszej  części postępowania  nie wykluczono  żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.



Część  IX – Warzywa, owoce i jaja kurze

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę:

„CYTRUS”  Hurt.Owoców Cytrusowych
Zbigniew  Janicki

09-500  Gostynin, ul. Płocka 25
UZASADNIENIE WYBORU
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Wyboru dokonano na 
podstawie kryterium „cena”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów – 100,00 pkt.

Pozostałe niepodlegające  odrzuceniu oferty  złożone w niniejszej części  postępowania:

1. Lisowski Arkadiusz „LEMON”
09-400 Płock, ul Kostrogaj 14B, ul. Bielska 56.

          Liczba  punktów – 82,50 pkt

W niniejszej  części  postępowania nie wykluczono  żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Część  X – Produkty  zbożowe

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę:

TOMEX – PLUS s.c.
Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki

09-500 Gostynin, ul. Płocka 25
UZASADNIENIE WYBORU
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Wyboru dokonano na 
podstawie kryterium „cena”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów – 100,00 pkt.

Pozostałe niepodlegające  odrzuceniu oferty  złozone w niniejszej części  postępowania:

1. FIRMA  HANDLOWA
POL - HURT

Krzysztof  Skowroński
ul. Płocka 38, 09-500  Gostynin

                          Liczba  punktów – 98,20 pkt

W niniejszej  części  postępowania  nie wykluczono  żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Część XI- Warzywa i owoce mrożone oraz produkty gotowe

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę:

TOMEX – PLUS s.c.
Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki

09-500 Gostynin, ul. Płocka 25
UZASADNIENIE WYBORU
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Wyboru dokonano na 
podstawie kryterium „cena”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów – 100,00 pkt.

W niniejszej  części  postępowania nie wykluczono  żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.
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