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Milanówek, dnia 3 września 2018 r. 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy pn. Zakup i dostawa artykułów 

spożywczych do Przedszkola nr 1 w Milanówku  znak sprawy: ZP.271.1.P1.2018. 

            

ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Zamawiający – Przedszkole nr 1 w Milanówku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze 

zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsze 

w częściach 4,7,8,9,10,13  wybrano oferty Wykonawców:  

 w części 4 – Wykonawcy działającego pod nazwą Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w 

Grodzisku Mazowieckim, cena oferty – 66 349,50 zł brutto, 

 w części 7 – Wykonawcy działającego pod firmą Frozen Food Distribution – Krzysztof 

Ostojski, cena oferty – 10 078,95 zł brutto, 

 w części 8 – Wykonawcy działającego pod firmą Handel Obwoźny Warzywami i Owocami 

Adam Matysiak, cena oferty – 63 034,29 zł brutto, 

 w części 9 – Wykonawcy działającego pod firmą Handel Obwoźny Warzywami i Owocami 

Adam Matysiak, cena oferty – 95 451,39 zł brutto, 

 w części 10 – Wykonawcy działającego pod firmą Piekarnia-Cukiernia s.c. Antoniak Adam 

Antoniak, Barbara Antoniak, Joanna Kaczorowska, cena oferty – 31 908,41 zł brutto, 

 w części 13 – Wykonawcy działającego pod firmą Frozen Food Distribution – Krzysztof 

Ostojski, cena oferty – 24 904,95 zł brutto. 

Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość najpierw dokonać 

oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wyżej 

wskazane oferty, spełniją wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskały 

najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert, zgodnie z tabelą poniżej, Wykonawcy natomiast 

spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 

Poniższe zestawienie przedstawia wyniki oceny ofert: 

Część nr 4 - Zakup i dostawa mleka do Przedszkola nr 1 w Milanówku   

 

Część nr 7 –  Zakup i dostawa mrożonek do Przedszkola nr 1 w Milanówku 

Nazwa Wykonawcy 
Liczba punktów uzyskanych w kryterium  - Oferowana cena 

całkowita brutto przedmiotu zamówienia 
Łączna punktacja 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Grodzisku 

Mazowieckim 

ul. Traugutta 5 

05-825 Grodzisk Mazowiecki   

100,00 pkt 100,00 pkt 

  
   

Nazwa Wykonawcy 
Liczba punktów uzyskanych w kryterium  - Oferowana cena 

całkowita brutto przedmiotu zamówienia 
Łączna punktacja 

  Frozen Food Distribution – Krzysztof Ostojski 

ul. Jórskiego nr 41 lok. 14 
03-584 Warszawa 

100,00 pkt 100,00 pkt 
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Część nr 8 - Zakup i dostawa warzyw do Przedszkola nr 1 w Milanówku   

Część nr 9 - Zakup i dostawa owoców do Przedszkola nr 1 w Milanówku   

Część nr 10 - Zakup i dostawa pieczywa i drożdżówek do Przedszkola nr 1 w Milanówku 

 

Część 13 - Zakup i dostawa ryb i konserw do Przedszkola nr 1 w Milanówku 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden 

Wykonawca, jak również nie została odrzucona żadna oferta.  

 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, (…) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zamawiający w tym przypadku  

z uwagi na dyspozycję art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a może zawrzeć umowę przed upływem określonych 

powyżej terminów z uwagi na fakt, iż w każdej z w/w części złożono tylko jedną ofertę.  

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Przedszkole nr 1  

w Milanówku. 

             
Dyrektor Przedszkola nr 1 w Milanówku 

/-/ 

Dorota Malarska 

  
   

Nazwa Wykonawcy 
Liczba punktów uzyskanych w kryterium  - Oferowana cena 

całkowita brutto przedmiotu zamówienia 
Łączna punktacja 

   Handel Obwoźny Warzywami i Owocami  

Adam Matysiak 

ul. Gospodarska 39 
05-822 Milanówek 

100,00 pkt 100,00 pkt 

  
   

Nazwa Wykonawcy 
Liczba punktów uzyskanych w kryterium  - Oferowana cena 

całkowita brutto przedmiotu zamówienia 
Łączna punktacja 

   Handel Obwoźny Warzywami i Owocami  

Adam Matysiak 

ul. Gospodarska 39 

05-822 Milanówek 

100,00 pkt 100,00 pkt 

  
   

Nazwa Wykonawcy 
Liczba punktów uzyskanych w kryterium  - Oferowana cena 

całkowita brutto przedmiotu zamówienia 
Łączna punktacja 

    Piekarnia-Cukiernia s.c. Antoniak Adam Antoniak, 

Barbara Antoniak, Joanna Kaczorowska 

ul. Rynek 25 
05-840 Brwinów    

100,00 pkt 100,00 pkt 

  
   

Nazwa Wykonawcy 
Liczba punktów uzyskanych w kryterium  - Oferowana cena 

całkowita brutto przedmiotu zamówienia 
Łączna punktacja 

  Frozen Food Distribution – Krzysztof Ostojski 

ul. Jórskiego nr 41 lok. 14 

03-584 Warszawa 

100,00 pkt 100,00 pkt 


