
 

 
Wersja z podpisem elektronicznym. 
Dokument z oryginalnym podpisem Dyrektora- w aktach postępowania . 

 

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych , w skrócie upzp. (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz.1843) 

 
Zamawiający informuje,  że  w postępowaniu w  prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.  
„  DOSTAWA  ARTYKUŁÓW  ŻYWNOŚCIOWYCH  w 2020 r. DLA SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE       

MSWiA „AGAT” W JELENIEJ GÓRZE 
 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 626897-N-2019 z 24.11.2019 r. 
 
 
 

CZĘŚĆ 4. ART.SPOŻYWCZE 
 

1- najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: 
 

Pani Małgorzata Gruszczyńska  prowadząca działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-
Handlowe „POLARIS”  z siedzibą:  ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz 

                                                                                                                     

                Uzasadnienie 
W oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku  podstaw do 
wykluczenia z postępowania, Zamawiający ocenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  i spełnia 
warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
Złożona oferta jest zgodna z treścią SIWZ, w bilansie ustalonych kryteriów otrzymała 60,00 punktów oraz 
uznana została za ofertę najkorzystniejszą. 

 
2- nazwa, siedziba i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem 

zawierającym punktację  w kryterium oceny ofert :   kryteria [1%= 1,00pkt] → 
a) umowna cena -60,00pkt;  b) żywność pochodząca z produkcji ekologicznej – 40,00pkt 

 
 

Oferta nr 10-    60,00 pkt 
Pani Małgorzata Gruszczyńska  prowadząca działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-
Handlowe „POLARIS”  z siedzibą:  ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz 

 

a) umowna cena      =  60,00 pkt 
b) nie wykazana       =    0,00 pkt 

 
 

 
 

Oferta nr 7-    = 55,11 pkt 
      HURTOWNIA SPOŻYWCZA „ANNA” Spółka Jawna  Andrzej Serek i Anna Serek 
      z siedzibą: ul. Wolności nr 167  58-560 Jelenia Góra                                                                                                 

 

a) umowna cena      =  55,11pkt 
b) nie wykazana       =    0,00 pkt 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
        D Y R E K T O R  
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „AGAT”  
                     w Jeleniej Górze  

Jelenia Góra, 06 grudnia 2019 r.                                                                                /-/ Piotr Świniarski 


