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Nazwa Zamawiającego:          Białystok, 7 lipca 2021 r. 

Szkoła Podstawowa Nr 12 

im. Zygmunta Glogera w Białymstoku 

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 

15-687 Białystok 

REGON: 000735316, NIP: 5422084737 

tel. 85 679-38-80 

strona internetowa: www.sp12bialystok.pl 

e-mail: sp12@um.bialystok.pl 

 

 

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert 

  

Zamawiający, stosownie do postanowień wynikających z art. 253 ust. 1 i art. 226 ust. 

1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej: ustawą Pzp, w związku z postępowaniem prowadzonym 

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: „Sukcesywna dostawa 

artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera 

w Białymstoku” informuje, iż w wyniku ponownej weryfikacji złożonych ofert, jako 

najkorzystniejsze, zostały wybrane oferty złożone przez:  

 

 w CZĘŚCI I – Mięso i przetwory mięsne: 

 

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego „KBS” Sp. z o.o. 

Potoczyzna 33a; 19-100 Mońki 

Cena oferty – 181 268,33 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście 

sześćdziesiąt osiem zł i 33/100). 

 

Oferta została wybrana w trybie art. 242 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w SWZ. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz 

uzyskała największą liczbę punktów. 

 

Zestawienie złożonych ofert oraz punktacja przyznana w kryterium oceny ofert: 

       - cena – 60 % 

 - czas realizacji wymiany towaru – 30 % 

 - żywność pochodząca z produkcji ekologicznej – 10 % 
 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Cena 

/pkt/ 

Czas 

realizacji 

wymiany 

towaru 

/pkt/ 

Żywność 

pochodząca 

z produkcji 

ekologicznej 

/pkt/ 

Suma 

/pkt/ 

6 

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa 

Mięsnego „KBS” Sp. z o.o. 

Potoczyzna 33a; 19-100 Mońki 

60,00 30,00 0,00 90,00 

http://www.sp12bialystok.pl/
mailto:sp12@um.bialystok.pl
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Zakład Mięsny „BOST” Jakim Bogdan 

Jakim Stanisław spółka jawna 

ul. Lipowa 48; 18-106 Turośń Kościelna 

54,84 30,00 0,00 84,84 

 

Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że umowa w sprawie 

niniejszego zamówienia może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

 
 

 w CZĘŚCI II – Warzywa, owoce i jaja: 

 

Firma Handlowo-Usługowa „CYTRUS 2” Jarosław Dzwonkowski 

ul. Mickiewicza 39A; 12-200 Pisz 

Cena oferty – 209 037,15 zł brutto (słownie: dwieście dziewięć tysięcy trzydzieści siedem zł 

i 15/100). 

 

Oferta została wybrana w trybie art. 242 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w SWZ. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz 

uzyskała największą liczbę punktów. 

 

Zestawienie złożonych ofert oraz punktacja przyznana w kryterium oceny ofert: 

       - cena – 60 % 

 - czas realizacji wymiany towaru – 30 % 

 - żywność pochodząca z produkcji ekologicznej – 10 % 

 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Cena 

/pkt/ 

Czas 

realizacji 

wymiany 

towaru 

/pkt/ 

Żywność 

pochodząca 

z produkcji 

ekologicznej 

/pkt/ 

Suma 

/pkt/ 

8 
SPS Handel Sp. z o.o. 

ul. Grójecka 194/91; 02-390 Warszawa 
42,31 30,00 0,00 72,31 

12 

Sprzedaż Hurtowa Owoców i Warzyw 

Teresa Mortel  

ul. Witosa 30; 17-120 Brańsk 

57,36 30,00 0,00 87,36 

14 

Firma Handlowo-Usługowa „CYTRUS 

2” Jarosław Dzwonkowski  

ul. Mickiewicza 39A; 12-200 Pisz 

60,00 30,00 0,00 90,00 

 

 

Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że umowa w sprawie 

niniejszego zamówienia może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 
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 w CZĘŚCI IV – Mrożone owoce i warzywa: 

 

REN SP. Z O.O. 

ul. Tartaczna 3; 26-600 Radom 

Cena oferty – 23 240,28 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści zł 

i 28/100). 
 

Oferta została wybrana w trybie art. 242 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w SWZ. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz 

uzyskała największą liczbę punktów. 

Zestawienie złożonych ofert oraz punktacja przyznana w kryterium oceny ofert: 

       - cena – 60 % 

 - czas realizacji wymiany towaru – 30 % 

 - żywność pochodząca z produkcji ekologicznej – 10 % 

 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Cena 

/pkt/ 

Czas 

realizacji 

wymiany 

towaru 

/pkt/ 

Żywność 

pochodząca 

z produkcji 

ekologicznej 

/pkt/ 

Suma 

/pkt/ 

2 
REN SP. Z O.O. 

ul. Tartaczna 3; 26-600 Radom 
60,00 30,00 0,00 90,00 

 

Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że umowa w sprawie 

niniejszego zamówienia może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

 

 w CZĘŚCI VII – Ryby mrożone i przetworzone: 

 

Zamawiający w trybie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp unieważnia część VII, bowiem jedyna 

złożona oferta w trybie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp podlega odrzuceniu, z uwagi 

na brak spełnia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 
 

/-/ Anna Satuła 

            Dyrektor 

    Szkoły Podstawowej Nr 12 

 


