
 

 

GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 

ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań 

F1036 - Adm 

Wydanie 1 Strona 1 z 2 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
 Poznań, dnia 25 września  2020 roku.   

Oznaczenie sprawy: PN – 31/20 

 

Dz.Z.P.31/38/20 

 

 

 W imieniu Zamawiającego, Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznania, na podstawie zapisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) informuję o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 

spośród ofert dodatkowych złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych 

na podstawie art. 11, ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych  na dostawę produktów spożywczych  w n/w częściach 

zamówienia. 

 

● Część nr 1 – Ryby 

W Części nr 1 przedmiotowego zamówienia zostały złożone trzy oferty 

Oferta najkorzystniejsza: 

złożona przez Wykonawcę: NORDIS CHŁODNIE POLSKIE Sp. z o.o., 65 – 707 Zielona Góra, ul. Zimna 1A 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest ofertą z najniższą ceną spośród ofert złożonych w przedmiotowej części 

postępowania.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 24 ust. 

5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, a złożona przez niego oferta nie podlega 

odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów, tj.: 100,00 pkt w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny 

ofert – cena – 100% 

Cena oferty  mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.   

Ponadto w przedmiotowej części zamówienia oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli Wykonawcy:  

- Hurtownia RYBKA Sp. z o.o., Sp. k., ul. Częstochowska 211, 62 – 800 Kalisz, Oddział Poznań, ul. Kręglewskiego 5 i 5A,                

z  punktacją: 92,14 pkt – oferta druga w kolejności; 

- P.H.U. „WALKOWIAK” Damian Walkowiak, 64 – 553 Grzebienisko, ul. Szkolna 3, z punktacją: 77,38 pkt – oferta trzecia 

w kolejności. 

 

● Część nr 2 – Kurczaki, mięso, wędliny drobiowe 

W Części nr 2 przedmiotowego zamówienia została złożona jedna oferta. 

Oferta najkorzystniejsza:          

złożona przez Wykonawcę: Zakład Handlowo – Produkcyjny Masarstwo Wędliniarstwo Sławomir Kraft, ul. Leśna 18, 

64 – 710 Połajewo 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest  jedyną ofertą złożoną w przedmiotowej części postępowania.  Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała 

najwyższą ilość punktów, tj.: 100,00 pkt w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% . 

 Cena oferty  mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 

● Część nr 3 – Mięso wieprzowe, wołowe, podroby, smalec  

W Części nr 3 przedmiotowego zamówienia zostały złożone trzy oferty 

Oferta najkorzystniejsza:          

złożona przez Wykonawcę:  WALDI Zakłady Mięsne Sp. z o.o., Sp. k., ul. Powstańców Chocieszyńskich 97, 62 – 065 

Grodzisk Wlkp. 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest ofertą z najniższą ceną spośród ofert złożonych w przedmiotowej części 

postępowania.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 24 ust. 

5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, a złożona przez niego oferta nie podlega 

odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów, tj.: 100,00 pkt w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny 

ofert – cena – 100% 

Cena oferty  mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.   

Ponadto w przedmiotowej części zamówienia ofertę niepodlegającą odrzuceniu złożyli Wykonawcy:  

- PPHU JOHN Paweł John, Grotniki, ul. Źródlana 5, 64 – 140 Włoszakowice, z punktacją: 91,90 pkt – oferta druga w 

kolejności; 

- Zakład Handlowo – Produkcyjny Masarstwo Wędliniarstwo Sławomir Kraft, ul. Leśna 18, 64 – 710 Połajewo, z punktacją:  

84,71 pkt – oferta trzecia w kolejności 

 

● Część nr 4 – Wędliny wieprzowe 

W Części nr 4  przedmiotowego zamówienia zostały złożone trzy oferty 

Oferta najkorzystniejsza:          

złożona przez Wykonawcę:  PPHU JOHN Paweł John, Grotniki, ul. Źródlana 5, 64 – 140 Włoszakowice 

Uzasadnienie wyboru: 



 

 

GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 

ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań 

F1036 - Adm 

Wydanie 1 Strona 2 z 2 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest  ofertą z najniższą ceną spośród ofert złożonych w przedmiotowej części  

zamówienia.  Wykonawca. nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, a złożona przez niego oferta nie podlega 

odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów, tj.: 100,00 pkt w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny 

ofert – cena 100% . 

Cena oferty  mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Ponadto w przedmiotowej części zamówienia ofertę niepodlegającą odrzuceniu złożyli Wykonawcy:  

- WALDI Zakłady Mięsne Sp. z o.o., sp. k., ul. Powstańców Chocieszyńskich 97, 62 – 065 Grodzisk Wlkp., z punktacją: 

79,86 pkt – oferta druga w kolejności; 

- Zakład Handlowo – Produkcyjny Masarstwo Wędliniarstwo Sławomir Kraft, ul. Leśna 18, 64 – 710 Połajewo, z punktacją: 

74,08 pkt – oferta trzecia w kolejności 

 

 

 

 

 

 

 

…………………..................…………………. 

                                                                                            Pieczęć i podpis Dyrektora Szpitala 
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