
Ogłoszenie nr 12180 - 2017 z dnia 2017-01-23 r.  

Milanówek: ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ GMINNYCH NR 1 W MILANÓWKU  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 367230 - 2016 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: 

Informacje dodatkowe: 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Gminnych nr 1, krajowy numer identyfikacyjny 1519469100000, ul. 

Ul. Królewska  69, 05822   Milanówek, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 22 758 35 24, faks 22 758 

35 20, e-mail szkola@zsg1milanowek.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.jedyneczka.edupage.org 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w 

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie 

informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w 

imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł 

umowę):  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU 

SZKÓŁ GMINNYCH NR 1 W MILANÓWKU  

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
1/2016 

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy  



II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  
 

1) Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu poszczególnych dostaw jednostkowych ustalane będą na 

podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego.                          

2) Zamawiane ilości i rodzaj przedmiotu umowy dla danego zadania uzależnione będą od potrzeb 

wynikających z konieczności ich zastosowania w danym czasie. 3) Wielkość poszczególnych zamówień dla 

danego zadania będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia 

po stronie Zamawiającego – Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje. 4) Artykuły 

spożywcze powinny być dostarczane w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach zawierających 

oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia, nazwę i adres 

producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 

żywnościowego. 5) Dostarczane artykuły spożywcze w zależności od ich kategorii muszą przy każdej 

dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa w zakresie produktów 

żywnościowych. 6) Transport powinien odbywać się zgodnie wymogami HACCP i sanitarno- 

epidemiologicznymi. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję 

Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego 

przewozu określonych produktów. 7) Wykonawca zapewni, że dostarczone artykuły spożywcze będą 

należytej jakości oraz, że będą dostarczone w oryginalnych, jednostkowych i nienaruszonych opakowaniach 

nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu. 8) 

Dostarczane produkty winny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa 

dotyczących produkcji i obrotu żywności, a w szczególności: a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.                          

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.),wraz z przepisami 

wykonawczymi; b)ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych                

(tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.); c)Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie 

grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu 

oświaty oraz wymagań ,jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego 

dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 poz.1154); d)Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 

1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych 

zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. U. L 364 z 20.12.2006, s 5 z późn. zm.); e)Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków                   

do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008, s 16 z późn. zm.); f) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005 

z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych 

(Dz. U. L 338 z 22.12.2005, s 1 z późn. zm.). 9) Dopuszcza się możliwość składania ofert, tak na całość 

zamówienia jak i ofert częściowych na poszczególne części. 10) Produkty zwierzęce, mięso i produkty 

mięsne powinny być dostarczane w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach plastikowych                               

z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, czystych i nieuszkodzonych. Mięso musi być świeże, 

najwyższej jakości, przewożone zgodnie z wymogami HACCP i warunkach spełniających wymogi sanitarno 

- epidemiologiczne. 11) Mięso i produkty drobiowe powinny być dostarczane w zamkniętych opakowaniach 

lub pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, plombowane lub metkowane, 

czyste i nieuszkodzone. Transport powinien odbywać się zgodnie z wymogami HACCP i przepisami 

sanitarno- epidemiologicznymi. 12) Jaja, przy każdej dostawie, muszą posiadać dokumenty identyfikacyjne 

dla jaj konsumpcyjnych. Jaja muszą być przewożone zgodnie z wymogami HACCP i sanitarno - 

epidemiologicznymi. 13) Przetworzone owoce, warzywa mrożone powinny być dostarczane w zamkniętych 

opakowaniach lub pojemnikach, posiadającymi stosowne atesty, bez oznak rozmrożenia. Opakowania nie 

powinny wykazywać oznak uszkodzeń mechanicznych. Transport powinien odbywać się zgodnie                          

z wymogami HACCP i przepisami sanitarno- epidemiologicznymi. 14)Nabiał i wszystkie jego produkty 

powinny być dostarczane w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia 

fabryczne, tzn. rodzaj nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta. 

Przewożone zgodnie z wymogami HACCP i przepisami sanitarno- epidemiologicznymi. Dostarczane 

artykuły spożywcze musza przy każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane 

przepisami prawa w zakresie produktów żywnościowych. 15) Owoce powinny być świeże, bez oznak 

zepsucia i pleśni. Powinny być dostarczane w pojemnikach plastikowych bądź kartonowych posiadających 

stosowne atesty. Opakowanie nie powinno wykazywać oznak uszkodzeń mechanicznych. Pojemniki nie 



mogą posiadać oznak zabrudzenia. Towar musi być ułożony w sposób zabezpieczający go przed 

uszkodzeniem lub obniżeniem jakości pod względem wartości odżywczych. 16) Pieczywo, świeże wyroby 

piekarskie powinny być dostarczane w koszach plastikowych posiadających stosowne atest. Opakowanie nie 

powinno wykazywać oznak uszkodzeń mechanicznych i oznak zabrudzenia. Towar musi być ułożony                     

w koszach w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub obniżeniem jakości zarówno pod 

względem wartości odżywczych jak też wartości organoleptycznych. Towar nie może wykazywać oznak 

nieświeżości lub zepsucia. Transport powinien odbywać się zgodnie z wymogami HACCP i sanitarno – 

epidemiologicznymi. 17) Ryby mrożone powinny być dostarczane w zamkniętych opakowaniach lub 

pojemnikach, posiadającymi stosowne atesty, bez oznak rozmrożenia. Opakowania nie powinny wykazywać 

oznak uszkodzeń mechanicznych. Transport powinien odbywać się zgodnie z wymogami HACCP                           

i przepisami sanitarno- epidemiologicznymi. 18) Warzywa powinny być świeże, bez oznak zepsucia i pleśni. 

Powinny być dostarczane w pojemnikach plastikowych bądź kartonowych posiadających stosowne atesty. 

Opakowanie nie powinno wykazywać oznak uszkodzeń mechanicznych. Pojemniki nie mogą posiadać 

oznak zabrudzenia. Towar musi być ułożony w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub 

obniżeniem jakości pod względem wartości odżywczych. 19) Zamawiający zastrzega sobie prawo,                          

że zamawiane ilości artykułów żywnościowych mogą ulec zmniejszeniu o 20 % w stosunku do 

przewidzianych ilości w formularzach asortymentowo-cenowych - Wykonawca oświadcza, iż powyższą 

okoliczność akceptuje. 20) W razie konieczności Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia ilości 

poszczególnych produktów w ramach danego zadania do wysokości 20 % ilości podanych                                    

w poszczególnych formularzach asortymentowo-cenowych, jednak jedynie do wysokości łącznego 

wynagrodzenia przewidzianego Umową - Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje. 

21)Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia w trakcie trwania Umowy łącznej wielkości 

zrealizowanego przedmiotu zamówienia dla danego zadania, określonej w poszczególnych formularzach 

asortymentowo-cenowych, maksymalnie do 20 % wielkości zamówienia dla danego zadania w trakcie 

trwania umowy – zmianę tę Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej decyzji, a Wykonawca 

oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje.  

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak  

II.5) Główny Kod CPV: 15300000-1 

Dodatkowe kody CPV: 03142500-3, 15851000-8, 15332100-5, 15331170-9, 15220000-6, 15100000-9, 

15131130-5, 15112000-6, 15810000-9, 15613300-1, 15551300-8, 15511000-3, 15551000-5 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ NR: 1    

NAZWA: ZAKUP I DOSTAWA ŚWIEŻYCH OWOCÓW, 

WARZYW I SOKÓW DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZSG NR 1 W 

MILANÓWKU  

Postępowanie/część zostało 

unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę 

unieważnienia postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/01/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT58197.90 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert 3 w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 



liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Handel Obwoźny Warzywami i Owocami Matysiak Adam,  ,  ul. Gospodarska 39 ,  05-822 

,  Milanówek,  kraj/woj. mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 57877.97 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 50703.91 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 57877.97 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 2    
NAZWA: ZAKUP I DOSTAWA JAJEK DO STOŁÓWKI 

SZKOLNEJ ZSG NR 1 W MILANÓWKU 

Postępowanie/część zostało unieważnione 

nie  

Należy podać podstawę i przyczynę 

unieważnienia postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 2820.00 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert 6 w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

INVEST MICHEL Mariola Michelis,Marek Michelis Sp.J.,  ,  Kobierne 44A, ,  05-311 ,  Dębe 

Wielkie,  kraj/woj. mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  



Cena wybranej oferty/wartość umowy 2016.00 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 2016.00 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3024.00 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 3    

NAZWA: ZAKUP I DOSTAWA PÓŁPRODUKTÓW 

GARMAŻERYJNYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZSG NR 1 W 

MILANÓWKU 

Postępowanie/część zostało 

unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę 

unieważnienia postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 34105.40 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert 2 w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

AGNES WOŁK-ARGASIŃSKA, ARGASIŃSKI,WOŁK-KARCZEWSKI Sp.J.,  ,  ul. Szpitalna 58,  05-

802,  Pruszków,  kraj/woj. mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33952.80 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 33952.80 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 35599.31 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 4    

NAZWA: ZAKUP I DOSTAWA MROŻONEK – OWOCÓW, 

WARZYW I RYB DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZSG NR 1 W 

MILANÓWKU 

Postępowanie/część zostało 

unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę 
 



unieważnienia postępowania:  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 23753.71 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert 3, w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

COLDNORD Sp.z o.o.,  ,  ul. Domaniewska 37 lok. 2.43 ,  02-672,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 17688.30 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 17688.30 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24171.67 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 5    
NAZWA: ZAKUP I DOSTAWA MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU 

DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZSG NR 1 W MILANÓWKU  

Postępowanie/część zostało 

unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę 

unieważnienia postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/01/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 67159.10 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert 3, w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

tak  

Przedsiębiorstwo Handlowe AMD S.C. Andrzej Dobrzyński Jakub Dobrzyński,  ,  ul. 1 Maja 90,  05-

200,  Wołomin,  kraj/woj.  



Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 64563.87 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 64563.87 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 70265.48 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 6    

NAZWA: ZAKUP I DOSTAWA PIECZYWA, DROŻDŻY I 

WYROBÓW CUKIERNICZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZSG 

NR 1 W MILANÓWKU  

Postępowanie/część zostało 

unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę 

unieważnienia postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/01/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 2814.00 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert 1, w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

tak  

Piekarnia Cukiernia S.C. „Antoniak” Adam Antoniak Joanna Kaczorowska Barbara Antoniak,  ,  ul. Rynek 

25 ,  05-840,  Brwinów,  kraj/woj. mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2687.76 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 2687.76 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2687.76 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  



IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 7    

NAZWA: ZAKUP I DOSTAWA PRODUKTÓW SYPKICH, 

PRZYPRAW, PRZETWORÓW I SŁODYCZY DO STOŁÓWKI 

SZKOLNEJ ZSG NR 1 W MILANÓWKU 

Postępowanie/część zostało 

unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę 

unieważnienia postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 65488.21 

Waluta 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert 4, w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

STARLES Sp.z o.o.,  ,  ul. Krakowiaków 76,  02-255 ,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 79060.42 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 79060.42 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 89504.98 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 

Tak  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 8    
NAZWA: ZAKUP I DOSTAWA NABIAŁU I MLEKA DO 

STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZSG NR 1 W MILANÓWKU  

Postępowanie/część zostało unieważnione 

nie  

Należy podać podstawę i przyczynę 

unieważnienia postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/01/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 10864.20 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert 4,w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 



Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

INTERBLOCK Polska Sp.z o.o.,  ,  ul. Marywilska 26,  03-228 ,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11940.50 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 10002.09 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22421.91 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 9    
NAZWA: ZAKUP I DOSTAWA JOGURTÓW I DESERÓW DO 

STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZSG NR 1 W MILANÓWKU 

Postępowanie/część zostało 

unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę 

unieważnienia postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 5034.00 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert4 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

STARLES Sp.z o.o.,  ,  ul. Krakowiaków 76,  02-255,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5424.39 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 5424.39 



Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6303.15 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 

Tak  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 

OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 
 
 

     Zatwierdziła  
                                                                Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych nr 1  

   w Milanówku                                                                                                                                                                                                                              
                         /-/ 
               Anna Sawwidis 

 
 
 
 
 

                
 

 

 


