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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

  Poznań, dnia 17 lutego 2017 roku.   
Oznaczenie sprawy: PN – 69/16 
 
Dz.Z.P.69/29/16 
 
 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 (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) informuję o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
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 artykułów żywnościowych: pieczywo, jajka, artykuły sypkie, 
przyprawy, miód, przetwory warzywno - owocowe  w poszczególnych częściach przedmiotowego zamówienia: 
 
● Część nr 1 – Pieczywo 
- oferta nr 5 – złożona przez Wykonawcę: Piekarnia Cukiernia GURSZ Sp. z o.o., 64 – 400 Międzychód, ul. Gwardii 
Ludowej 33 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w Części nr 1 przedmiotowego postępowania. Wykonawca: 
Piekarnia Cukiernia GURSZ Sp. z o.o. nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24, ust. 1, pkt 12-23 
ustawy – Pzp - , a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą  ilość punktów, tj.: 100 pkt w oparciu o 
określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100%. 
 
● Część nr 2 – Jaja kurze 
- oferta nr 2 – złożona  przez Wykonawcę: PPH  POLARIS Małgorzata Gruszczyńska, 62 – 800 Kalisz, ul. Żołnierska 
20a 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w Części nr 2 przedmiotowego postępowania. . 
Wykonawca: PPH POLARIS Małgorzata Gruszczyńska nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24, ust. 
1, pkt 12-23 ustawy – Pzp - , a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą  ilość punktów, tj.: 100 pkt w 
oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100%. 
 
● Część nr 3 – Artykuły sypkie 
- oferta nr 2 – złożona  przez Wykonawcę: PPH  POLARIS Małgorzata Gruszczyńska, 62 – 800 Kalisz, ul. Żołnierska 
20a 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich ofert złożonych w Części nr 3 
przedmiotowego postępowania. Wykonawca: PPH POLARIS Małgorzata Gruszczyńska nie podlega wykluczeniu z 
powodów wskazanych w art. 24, ust. 1, pkt 12-23 ustawy – Pzp - , a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała 
najwyższą  ilość punktów, tj.: 100 pkt w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100%. 
 
Ponadto do przedmiotowego postepowania oferty podlegające ocenie złożyli niżej wymienieni Wykonawcy, których oferty 
uzyskały następującą punktację:  

Nr 
oferty 

Wykonawca Ilość pkt w kryterium 
„najniższa cena” 

Miejsce w rankingu 

1 ABER Sp. z o.o., Oddział w Bydgoszczy,  
ul. Przemysłowa 8, 85 – 758 Bydgoszcz 

93,46 pkt Oferta  trzecia w 
kolejności 

3 UNIMA Sp. z o.o. w Warszawie, Hurtownia Artykułów 
Spożywczych, 85 – 142 Zielona Góra, ul. Zdrojowa 4 

93,73 pkt Oferta druga w kolejności 

 
● Część nr 4 – Przyprawy 
- oferta nr 2 – złożona  przez Wykonawcę: PPH  POLARIS Małgorzata Gruszczyńska, 62 – 800 Kalisz, ul. Żołnierska 
20a 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich ofert złożonych w Części nr 4 
przedmiotowego postępowania. Wykonawca: PPH POLARIS Małgorzata Gruszczyńska nie podlega wykluczeniu z 
powodów wskazanych w art. 24, ust. 1, pkt 12-23 ustawy – Pzp - , a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała 
najwyższą  ilość punktów, tj.: 100 pkt w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100%. 
 
Ponadto do przedmiotowego postepowania oferty podlegające ocenie złożyli niżej wymienieni Wykonawcy, których oferty 
uzyskały następującą punktację:  

Nr 
oferty 

Wykonawca Ilość pkt w 
kryterium 

„najniższa cena” 

Miejsce w rankingu 

1 ABER Sp. z o.o., Oddział w Bydgoszczy,  
ul. Przemysłowa 8, 85 – 758 Bydgoszcz 

95,16 pkt Oferta  druga w kolejności 
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3 UNIMA Sp. z o.o. w Warszawie,  
Hurtownia Artykułów Spożywczych,  
85 – 142 Zielona Góra, ul. Zdrojowa 4 

92,65 pkt Oferta trzecia w kolejności 

 
● Część nr 5 – Miód wielokwiatowy 
- oferta nr 4 – złożona  przez Wykonawcę: SERMAR Sp. z o.o., ul. Olszynowa 35, 62 – 081 Wysogotowo 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich ofert złożonych w Części nr 5 
przedmiotowego postępowania. Wykonawca: SERMAR Sp. z o.o.  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 
24, ust. 1, pkt 12-23 ustawy – Pzp - , a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą  ilość punktów, tj.: 100 
pkt w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100%. 
 
Ponadto do przedmiotowego postepowania oferty podlegające ocenie złożyli niżej wymienieni Wykonawcy, których oferty 
uzyskały następującą punktację:  

Nr 
oferty 

Wykonawca Ilość pkt w 
kryterium 

„najniższa cena” 

Miejsce w rankingu 

1 ABER Sp. z o.o., Oddział w Bydgoszczy,  
ul. Przemysłowa 8, 85 – 758 Bydgoszcz 

97,62 pkt Oferta  druga w kolejności 

2. PPH POLARIS  
Małgorzata Gruszczyńska,  
62 – 800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a 

95,35 pkt Oferta trzecia w kolejności 

3 UNIMA Sp. z o.o. w Warszawie,  
Hurtownia Artykułów Spożywczych,  
85 – 142 Zielona Góra, ul. Zdrojowa 4 

95,35 pkt Oferta trzecia w kolejności 

 
● Część nr 6 – Przetwory warzywno – owocowe 
- oferta nr 2 – złożona  przez Wykonawcę: PPH  POLARIS Małgorzata Gruszczyńska, 62 – 800 Kalisz, ul. Żołnierska 
20a 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich ofert złożonych w Części nr 6 
przedmiotowego postępowania. Wykonawca: PPH POLARIS Małgorzata Gruszczyńska nie podlega wykluczeniu z 
powodów wskazanych w art. 24, ust. 1, pkt 12-23 ustawy – Pzp - , a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała 
najwyższą  ilość punktów, tj.: 100 pkt w oparciu o określone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100%. 
 
Ponadto do przedmiotowego postepowania oferty podlegające ocenie złożyli niżej wymienieni Wykonawcy, których oferty 
uzyskały następującą punktację:  

Nr 
oferty 

Wykonawca Ilość pkt w 
kryterium 

„najniższa cena” 

Miejsce w rankingu 

1 ABER Sp. z o.o., Oddział w Bydgoszczy,  
ul. Przemysłowa 8, 85 – 758 Bydgoszcz 

97,40 pkt Oferta  druga w kolejności 

3 UNIMA Sp. z o.o. w Warszawie,  
Hurtownia Artykułów Spożywczych,  
85 – 142 Zielona Góra, ul. Zdrojowa 4 

80,79  pkt Oferta trzecia w kolejności 

 
 

 
 
       Z – ca Dyrektora ds. Technicznych 
              inż. Czesław Walkowiak 
 

                                                                                           

 

 


