
Zakopane,12 grudnia 2014 r.

Nasz znak: 1/ZCEI/PN/2014
Wszyscy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów 
spożywczych.

             Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  Prawo zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.907)  z  późn.  zm.na  dostawę 
artykułów spożywczych  w zakresie  pakietu  I  –  Mięso  i  wędliny   zamawiający  uznał  za 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 Zakład Masarski „Zdrój” Sp.J.
Adam Gonciarz, Tomasz Gonciarz

33-300 Nowy Sącz
Ul. Zdrojowa 25

Cenna  oferty za pakiet I – Mięso i wędliny:
Netto: 35.629,00 zł
Podatek VAT 5%: 1.781,45 zł
Brutto: 37.410,45 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego zawarte w siwz , cena oferty mieści się 
w kwocie , jaką zamawiający przeznaczył  na realizację przedmiotowego zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie pakietu I – Mięso i wędliny została złożona 1 
oferta. 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Nr 
oferty

Oferta wykonawcy Ilość  punktów w 
kryterium - cena 

brutto 90 %

Ilość punktów 
w kryterium – 

termin 
płatności 

faktury – 10%

Łączna ilość 
punktów w 

skali 100 pkt.

1. Zakład Masarski „Zdrój” Sp.J.
Adam Gonciarz, Tomasz Gonciarz

33-300 Nowy Sącz
Ul. Zdrojowa 25

Cena brutto: 37.410,45 zł
Termin płatności faktury – 30 dni

90 10 100

Zgodnie z art. 94 ustawy uprzejmie informuję, że umowa z wykonawcą zostanie zawarta nie 
wcześniej niż 02.01.2015 r.
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POUCZENIE 

W niniejszym postępowaniu Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu) tylko  
wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych

Zakopane 12.12.2014 r.
Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Edukacji

Małgorzata Cichocka
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Zakopane, 12 grudnia 2014 r.

Nasz znak: 1/ZCEI/PN/2014

Wszyscy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów 
spożywczych.

             Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  Prawo zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.907)z  późn.zm.   na dostawę 
artykułów spożywczych w zakresie pakietu II – Artykuły nabiałowe  zamawiający uznał za 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA 18-200 Wysokie Mazowieckie        ul. Ludowa122 
Magazyn nr 14  34-500 Zakopane  ul. Skibówki 4b

Cenna  oferty za pakiet II – Artykuły nabiałowe:
Netto: 19.381,50 zł
Podatek VAT 5% : 969,10  zł
Brutto: 20.350,60 zł 

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego zawarte w siwz, cena oferty  mieści się 
w kwocie , jaką zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie pakietu II– Artykuły nabiałowe  została złożona 
1 oferta. 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Nr 
oferty

Oferta wykonawcy Ilość  punktów w 
kryterium - cena 

brutto 90 %

Ilość punktów 
w kryterium – 

termin 
płatności 

faktury – 10%

Łączna ilość 
punktów w skali 

100 pkt.

1. Spółdzielnia Mleczarska 
MLEKOVITA 18-200 Wysokie 

Mazowieckie         ul. Ludowa122 
Magazyn nr 14                     34-500 

Zakopane                 ul. Skibówki 4b
Cena brutto: 20.350,60

Termin płatności faktury – 14 dni

90 10 100

Zgodnie z art. 94 ustawy uprzejmie informuję, że umowa z wykonawcą zostanie zawarta nie 
wcześniej niż 02.01.2015 r.
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POUCZENIE 

W niniejszym postępowaniu Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej  (Odwołanie,  Skarga do Sadu)  
tylko wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych

Zakopane 12.12.2014 r.
Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Edukacji

Małgorzata Cichocka



Zakopane 12 grudnia 2014 r.
Nasz znak: 1/ZCEI/PN/2014

Wszyscy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów 
spożywczych.

             Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  Prawo zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.907)z  późn.  zm.  na dostawę 
artykułów spożywczych  w zakresie  pakietu III  – Artykuły sypkie,  przyprawy i  przetwory 
zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

Firma Handlowa – Krzysztof Chełmecki
Żmiąca 25  34-603 Ujanowice

34-500 Zakopane
Ul. Bronisława Czecha 1

Cenna  oferty za pakiet III – Artykuły sypkie, przyprawy i przetwory:
Netto: 19.922,32 zł
Podatek VAT 5%, 8%, 23%: 1.968,96 zł
Brutto: 21.891,28 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta  spełnia  wszystkie  wymagania  zamawiającego  zawarte  w  siwz,  ,  cena  oferty   jest 
najniższa i mieści się w kwocie jaką zamawiający przeznaczył  na realizację przedmiotowego 
zamówienia.
Wykonawca otrzymał największa ilość punktów za obydwa kryteria.
W  przedmiotowym  postępowaniu  w  zakresie  pakietu  III–  Artykuły  sypkie,  przyprawy  i 
przetwory zostały złożone 2 oferty. Nie wykluczono żadnego wykonawcy, żadna oferta nie 
została odrzucona.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Nr 
oferty

Oferta wykonawcy Ilość  punktów 
w kryterium - 

cena 
brutto 90 %

Ilość 
punktów w 
kryterium – 

termin 
płatności 
faktury – 

10%

Łączna ilość punktów 
w skali 100 pkt.

1. Firma Handlowa – Krzysztof 
Chełmecki

Żmiąca 25  34-603 Ujanowice
34-500 Zakopane
Ul. Br. Czecha 1

Cena brutto : 21.891,28 zł
Termin płatności faktury – 30 dni

90 10 100

2. Firma Handlowa 
Katarzyna i Kazimierz Nykaza

Ul. Składowa 10 a
34-400 Nowy Targ

Cena brutto: 21.927,50
Termin płatności faktury – 21 

dni

89,85 7 96,85

Zgodnie z art. 94 ustawy uprzejmie informuję, że umowa z wykonawcą zostanie zawarta nie 
wcześniej niż 02.01.2015 r.
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POUCZENIE

W niniejszym postępowaniu Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu) tylko  
wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych

Zakopane 12.12.2014 r.
Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Edukacji

Małgorzata Cichocka
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Zakopane, 12 grudnia 2014 r.

Nasz znak: 1/ZCEI/PN/2014

Wszyscy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów 
spożywczych.
             Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  Prawo zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.907)z  późn.  zm.  na dostawę 
artykułów spożywczych w zakresie pakietu IV – Owoce, warzywa, mrożonki, ryby i jajka 
zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Firma Handlowa 
Katarzyna i Kazimierz Nykaza

Ul. Składowa 10 a
34-400 Nowy Targ

Cenna  oferty za pakiet IV – Owoce, warzywa, mrożonki, ryby i jajka:
Netto: 20.158,00 zł
Podatek VAT 5%, 8%: 1.091,05 zł
Brutto: 21.249,05 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta  spełnia  wszystkie  wymagania  zamawiającego  zawarte  w  siwz,  cena  oferty   jest 
najniższa i mieści się w kwocie jaką zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego 
zamówienia.
Wykonawca otrzymał największa ilość punktów za obydwa kryteria.
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie pakietu IV– Owoce, warzywa, mrożonki, ryby i 
jajka  zostały  złożone  2  oferty.  .  Nie  wykluczono  żadnego  wykonawcy,  żadna  oferta  nie 
została odrzucona.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Nr 
oferty

Oferta wykonawcy Ilość 
punktów w 
kryterium - 

cena 
brutto 90 %

Ilość punktów 
w kryterium – 

termin 
płatności 
faktury – 

10%

Łączna ilość 
punktów w skali 100 

pkt.

1. Firma Handlowa 
Katarzyna i Kazimierz Nykaza

Ul. Składowa 10 a
34-400 Nowy Targ

Cena brutto: 21.249,05 zł
Termin płatności faktury – 21 dni

90 7 97

2. Firma Handlowa – Krzysztof 
Chełmecki

Żmiąca 25  34-603 Ujanowice
34-500 Zakopane
Ul. Br. Czecha 1

Cena brutto : 22.302,54 zł
Termin płatności faktury – 30 dni

85,74 10 95,74

Zgodnie z art. 94 ustawy uprzejmie informuję, że umowa z wykonawcą zostanie zawarta nie 
wcześniej niż 02.01.2015 r.
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POUCZENIE

W niniejszym postępowaniu Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu) tylko  
wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych

Zakopane 12.12.2014 r.
Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Edukacji

Małgorzata Cichocka



Zakopane,12 grudnia 2014 r.

Nasz znak: 1/ZCEI/PN/2014
Wszyscy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów 
spożywczych.
             Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  Prawo zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.907)  z  późn.zm.  na dostawę 
artykułów  spożywczych  w  zakresie  pakietu  V  –  Pieczywo  zamawiający  uznał  za 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

PIEKARNIA, CUKIERNIA Anna Piwowarczyk
Ul. Chramcówki 16 A                      34-500 Zakopane

.   
Cenna  oferty za pakiet V – Pieczywo:
Netto: 3.539,70 zł
Podatek VAT 5%, 8% : 203,80 zł
Brutto: 3.743,50 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta  spełnia  wszystkie  wymagania  zamawiającego  zawarte  w  siwz,  cena  oferty   jest 
najniższa i mieści się w kwocie jaką zamawiający przeznaczył  na realizację przedmiotowego 
zamówienia.
Wykonawca otrzymał największa ilość punktów za obydwa kryteria.
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie pakietu V - Pieczywo zostały złożone 3 oferty.
Nie wykluczono żadnego wykonawcy, żadna oferta nie została odrzucona.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Nr 
oferty

Oferta wykonawcy Ilość 
punktów w 
kryterium - 

cena 
brutto 90 %

Ilość 
punktów w 
kryterium – 

termin 
płatności 
faktury – 

10%

Łączna ilość 
punktów w skali 100 

pkt.

1. PIEKARNIA, CUKIERNIA Anna 
Piwowarczyk

Ul. Chramcówki 16 A 
34-500 Zakopane

Cena brutto: 3.743,50
Termin płatności faktury – 30 dni

90 10 100

2.
F.P.H. „Karpiel” s.c.
Andrzej Karpiel Jakub Karpiel
Ul. Chyców Potok 8
34-500 zakopane
Cena brutto: 4.249,10 zł
Termin płatności faktury- 21 dni

79,29 7 86,29

3. Piekarnia „U Jędrusia” 
    Andrzej Tylka

            34-514  Dzianisz nr 147
Cena brutto: 3.968,50 zł

Termin płatności faktury ……

84,89 0 84,89

Zgodnie z art. 94 ustawy uprzejmie informuję, że umowa z wykonawcą zostanie zawarta nie 
wcześniej niż 02.01.2015 r.
Strona 1



POUCZENIE

W niniejszym postępowaniu Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu) tylko  
wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych

Zakopane 12.12.2014 r.
Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Edukacji

Małgorzata Cichocka




