
 

 

 

Koszęcin, 20.12.2022 r. 

 

Numer sprawy: : DZP.26.1.7.2022.IK 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Nazwa zadania: Dostawa  mięsa, podrobów, drobiu i wyrobów wędliniarskich dla 

Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie. 

 

Zakres I – mięso i podroby 

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: 

 

Masarnia BOROWE J.B. Pluta Spółka Jawna  

Borowe 

ul. Długa 114 

42-133 Węglowice 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta 

otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji 

warunków zamówienia.  

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

Nr 

oferty 

Nazwa Wykonawcy  Adres Wykonawcy Razem 

Netto/brutto  

Liczba punktów 

2. Masarnia BOROWE J.B. 

Pluta Spółka Jawna 

 

Borowe 

ul. Długa 114 

42-133 Węglowice 

 

112 140,00 zł 

 

100 

3. PPHU Zakład Masarski s.c. 

Stanisław, Henryka 

Ośliźlok 

 ul. Powstańców 

Śląskich 24 

44-348 Skrzyszów 

 

124 100,00 zł 

 

90,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zakres II – wyroby wędliniarskie 

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: 

 

PPHU Zakład Masarski s.c. Stanisław, Henryka Ośliźlok 

ul. Powstańców Śląskich 24 

44-348 Skrzyszów 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta 

otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji 

warunków zamówienia.  

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

 

Zakres III – drób 

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: 

 

Zakład Przetwórstwa Drobiu MARICA Sp. z o.o. sp. k. 

ul. Straconki 68 

43-318 Bielsko Biała 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta 

otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji 

warunków zamówienia.  

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

Nr 

oferty 

Nazwa Wykonawcy  Adres Wykonawcy Razem 

Netto/brutto 

Liczba punktów 

2. Masarnia BOROWE J.B. 

Pluta Spółka Jawna 

Borowe 

ul. Długa 114 

42-133 Węglowice 

 

44 913,00 zł 

 

91,49 

3. PPHU Zakład Masarski 

s.c. Stanisław, Henryka 

Ośliźlok 

 ul. Powstańców 

Śląskich 24 

44-348 Skrzyszów 

 

41 090,00 zł 

 

100 

Nr 

oferty 

Nazwa Wykonawcy  Adres 

Wykonawcy 

Razem 

Netto/brutto 

Liczba punktów 

1. Zakład Przetwórstwa 

Drobiu MARICA Sp. z 

o.o. sp. k.  

ul. Straconki 68 

43-318 Bielsko 

Biała  

 

 93 248,00 zł 

 

100 



 

 

 

 

Zakres IV – wyroby garmażeryjne 

Działając na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p. zm.)  zamawiający  informuje o 

unieważnieniu danej części przedmiotowego postępowania. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Nie złożono żadnej oferty danej części postępowania. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 255 pkt 1 ustawy Pzp. 

Nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. 

 

 

Podpisanie umów na poszczególne zakresy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich 

formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym 

wykonawcą.   

 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 

(Odwołanie, Skarga do Sądu). 

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania 

niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków 

zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 

505 do 590. 

 

 

 

 

                                                                     ____________________________________ 

                                                                                    Kierownik Zamawiającego 
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