
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte
ul. gen. Józefa Bema 23, 09-500 GOSTYNIN,

teł. 24 236 0220, fax. 24 236 0236,
e-mail: sp3dyr@onet.pl; http://sp3gos.pl/

Gostynin, 05 grudnia 2022 r

KOMUNIKAT PUBLICZNY

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. pn.:
”Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców 
Westerplatte w Gostyninie”.
Znak sprawy: SP3.ZP.271.7.2022.2023

Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie - działając 
na podstawie art. 253 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - dalej 
zwaną ustawą Pzp - informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 
w częściach n, III, VI.VII

Zgodnie z art. 239 ust.l i 2 ustawy Pzp Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę 
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
W wyniku ocen i badania ofert w przedmiotowym postępowaniu na podstawie kryterium wskazanego 
treścią rozdziału 18 stanowiącego cenę oferty [C= (Cn : Cb) x 60] oraz warunki terminu płatności 
[T=(Tb : Tmax) x 40] spośród ofert ważnych - niepodlegających odrzuceniu, wybrano tą z największą 
liczbą uzyskanych punktów.
Kwota na sfinansowanie części III oraz części VII została decyzją kierownika zamawiającego 
podwyższona do ceny oferty najkorzystniejszej.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE ZŁOŻONYCH OFERT

Zamawiający unieważnia postępowanie w tej części, zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Wpłynęła jedna oferta, która przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Złożono tylko jedną ofertę.
Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa.
TOMEX Tomasz Janicki,
ul. Płocka 23, 09-500 Gostynin,
NIP 9710570361
Oferowana cena (brutto) - 44298,00 zł. termin płatności 30 dni

Część 3 - Ryby

Złożono dwie oferty.
Wybrano najkorzystniejszą i najwyżej ocenioną w punktacji ofertę.
Decyzją kierownika zamawiającego w tej części zamówienia podwyższono kwotę na zamówienie 
do najkorzystniejszej oferty.
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Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa.
UNIFREEZE Sp. z.o.o. Miesiączkowe Zakład Produkcji w Płocku,
ul. Targowa 2a, 09-400 Płock
NIP 8740003979
Oferowana cena (brutto) - 11 567,2 0 zł. termin płatności 30 dni

Zamawiający unieważnia postępowanie w tej części, zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Wpłynęły dwie oferty, które znacznie przewyższają kwotę jaką zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 5 - Nabiał i produkty mleczarskie yy ń'

Zamawiający unieważnia postępowanie w tej części, zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Wpłynęły dwie oferty, które znacznie przewyższają kwotę jaką zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Złożono trzy oferty.
Wybrano najkorzystniejszą i najwyżej ocenioną w punktacji ofertę
Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa.
P.H.U. HUBERT BERLIŃSKI
ul. Kościuszkowców 1, 09-500 Gostynin
NIP 9710726656
Oferowana cena (brutto) - 50 089,40 zł. termin płatności 30 dni

Złożono dwie oferty.
Wybrano najkorzystniejszą i najwyżej ocenioną w punktacji ofertę.
Decyzją kierownika zamawiającego w tej części zamówienia podwyższono kwotę na zamówienie 
do najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca z któiym zostanie podpisana umowa.
TRANS-MER Spółka Jawna A. i S. Kaczmarek
ul. Aleja Bukowa 5 la, 95 - 002 Smardzew Glinnik
NIP 7321762823
Oferowana cena (brutto) - 25 945,2 0 zł. termin płatności 30 dni

Zamawiający unieważnia postępowanie w tej części, zgodnie z art. 255 pkt. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Nie wpłynęła żadna oferta.

®STRESZCZENIE PUNKTACJI OFERT

Punktacja przyznana ofertom, w kryteriach „cena: oraz „termin płatności” wraz z jej łącznym 
bilansem przedstawia się następująco;
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Nr części Wykonawca
; Liczba punktów / 

w ktylerium 
77/. „cena” .

Liczba punktów 
w kryterium i/-;?'

termin płatności”

Łączna 
liczba / ■■■'■ 

punktów

część 1
Oferta przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia w tej części

część II TOMEX 60,00 40,00 100,00

część III
UNIFREEZE 60,00 40,00 100,00

TRANS-MER 56,85 40,00 96,85

część IV
Wpłynęły 2 oferty z których obie przewyższają kwotę jaką zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części.

część V
Wpłynęły 2 oferty z których obie przewyższają kwotę jaką zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej część

część VI

LEMON 45,58 40,00 85,58

BERLIŃSKI 60,00 40,00 100,00

TOMEX 56,39 40,00 96,36

Część VII
UNIFREEZE 48,65 40,00 88,65

TRANS - MER 60,00 40,00 100,00

Część VIII Nie wpłynęła żadna oferta

Informacja dotycząca części I, IV, V, VIII
Zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte 
w Gostyninie, jako Zamawiający, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie 
zamówienia na zadanie pn.:”Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie”.

w części I - Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

w części IV - Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.

w części V - Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

w części VIII - Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
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Uzasadnienie

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upłynął w dniu 30.12.2022 r. 
o godzinie 9,00. W postępowaniu brało udział 6 wykonawców, Można było składać oferty częściowe 
z których każda część była rozpatrywana oddzielnie.

Cena oferty z najniższą ceną na część I przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia o 2 144,00 zł.
Cena oferty z najniższą ceną na część IV przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 10 254,56 zł.
Cena oferty z najniższą ceną na część V przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia o 2 642,60 zł.

Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia 
postępowanie jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa 
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba 
że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 
Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć posiadanych środków do ceny 
najkorzystniejszej oferty.

Zatwierdzone

DYREKTOR

Otrzymują;
1. Strona internetowa Zamawiającego: https://www.sp3gos.Dl
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania - https://sp3gostynin.logintrade.net/
3. aa

http://sp3gos.pl/
https://www.sp3gos.Dl
https://sp3gostynin.logintrade.net/

