Ogłoszenie nr 2021/BZP 00179608/01 z dnia 2021-09-14

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Cewicach w roku szkolnym 2021/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220274550
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Wincentego Witosa 65
1.5.2.) Miejscowość: Cewice
1.5.3.) Kod pocztowy: 84-312
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski
1.5.7.) Numer telefonu: 598613248
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zs.cewice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zs.cewice.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Cewicach w roku szkolnym 2021/2022
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4072c074-e936-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00179608/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-14 10:54
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002543/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Cewicach w roku szkolnym
2021/2022
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00127750/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZSC.26.2.2021.
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 429886,60 PLN
4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 408828,69
PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
Część 1
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA ZIEMNIAKÓW - ziemniaki jadalne, odmiana biała, niepastewne, skórka bez
zielonych zabarwień, bez kiełkujących oczek - 9.000 kg, średnia częstotliwość dostawy - 1 raz w
tygodniu (oprócz niedziel i świąt) w godzinach od 7.00 do 8.00
4.5.3.) Główny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki
4.5.5.) Wartość części: 10285,70 PLN
Część 2
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA JAJEK - jaja świeże, powinny mieć wielkość L
i klasę I – 10.000 szt., średnia częstotliwość dostawy – od 2 do 3 razy w tygodniu (oprócz
niedziel i świąt) w godzinach od 6.30 do 8.00 – przedmiot tej części zamówienia został
szczegółowo opisany w Załączniku nr 1. Termin przydatności do spożycia powinien wynosić
minimum 28 dni od dnia dostawy.
4.5.3.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja
4.5.5.) Wartość części: 6190,48 PLN

2021-09-14 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00179608/01 z dnia 2021-09-14

Część 3
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA WARZYW, OWOCÓW I ORZECHÓW - asortyment różny, zgodnie
z opisem przedmiotu tej części zamówienia w Załączniku nr 1., średnia częstotliwość dostawy
od 3 do 5 razy w tygodniu (oprócz niedziel i świąt) w godzinach od 7.00 do 8.00. Owoce tzw.
deserowe dostarczane powinny być w ilościach ściśle określonych w danym zapotrzebowaniu
4.5.3.) Główny kod CPV: 03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy
4.5.5.) Wartość części: 112348,57 PLN
Część 4
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA MIĘSA I JEGO PRZETWORÓW - mięso i wędliny powinny być świeże, bez
krwawych wylewów, bez obcych zapachów, powinny posiadać naturalną barwę,
charakterystyczną dla danego rodzaju mięsa, czy wędliny. Zawartość mięsa w wędlinie - nie
mniejsza od 80%. Przedmiot tej części zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr
1. Średnia częstotliwość dostawy wynosi od 3 do 5 razy w tygodniu (oprócz niedziel i świąt)
w godzinach od 6.30 do 8.00. Dopuszcza się różnicę w ilościach pomiędzy złożonym
zamówieniem, a dostawą nie więcej niż 500 g. Termin przydatności do spożycia powinien
wynosić minimum
3 dni od dnia dostawy.
4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
4.5.5.) Wartość części: 110873,33 PLN
Część 5
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA RYB I ICH PRZETWORÓW – ryby i ich przetwory powinny być świeże, bez obcych
zapachów, posiadać naturalną barwę charakterystyczną dla danego gatunku ryby lub jej
przetworu. Przedmiot zamówienia tej części został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1.
Średnia częstotliwość dostawy wynosi 1 raz w tygodniu w godzinach od 7.00 do 8.00 (oprócz
niedziel i świąt). Termin przydatności do spożycia powinien wynosić minimum 30 dni od dnia
wskazanego na etykiecie danego asortymentu.
4.5.3.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
4.5.5.) Wartość części: 46709,52 PLN
Część 6
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA NABIAŁU – asortyment różny zgodnie z opisem przedmiotu tej części w Załączniku
nr 1. Średnia częstotliwość dostawy – od 3 do 5 razy w tygodniu w godzinach od 7.00 do 8.00.
W przypadku jogurtów i serków Zamawiający zastrzega sobie prawo podania dokładnej ilości
towaru w dzień poprzedzający dostawę do godziny 1330. Termin przydatności do spożycia
powinien wynosić minimum 10 dni od dnia wskazanego na etykiecie danego asortymentu.
4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie
4.5.5.) Wartość części: 39771,43 PLN
Część 7
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4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA PIECZYWA – asortyment różny, szczegółowy opis przedmiotu tej części
zamówienia zawarto w Załączniku nr 1. Dostawa powinna odbywać się do godziny 8.00 dnia
następnego od złożenia telefonicznego zamówienia (wyjątki stanowi dostawa poniedziałkowa
lub następująca po okresie wolnym od zajęć w szkołach, zamówiona wcześniej). Termin
przydatności do spożycia pieczywa, bułek i bułek słodkich, pączków powinien wynosić minimum
3 dni od dnia dostawy oraz minimum 30 dni od dnia wskazanego na etykiecie danego produktu
w przypadku bułki tartej.
4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
4.5.5.) Wartość części: 15133,33 PLN
Część 8
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH – oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, produkty
przemiału ziarna, skrobi i jej produktów, przyprawy oraz pozostały produkty spożywcze –
przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1. Średnia częstotliwość
dostawy 1-3 razy w tygodniu w godzinach od 7.00 do 8.00. Termin przydatności powinien
wynosić minimum 30 dni od daty podanej na etykiecie danego produktu.
4.5.3.) Główny kod CPV: 15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone
4.5.5.) Wartość części: 67516,33 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7371 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10773 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7371 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU "MAROKO" Beata Ropela
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5891345966
7.3.3) Ulica: ul. Kartuska 23A
7.3.4) Miejscowość: Sierakowice
7.3.5) Kod pocztowy: 83-340
7.3.6.) Województwo: pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-26
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7371 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-09-01 do 2022-08-31
Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3885 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4200 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3885 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA "MARIT" Julita Laga
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5871238931
7.3.3) Ulica: ul. Jana Karwasza 19
7.3.4) Miejscowość: Starzyński Dwór
7.3.5) Kod pocztowy: 84-107
7.3.6.) Województwo: pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-26
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3885 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-09-01 do 2022-08-31
Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89267,33 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 106201,20 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 89267,33 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
Wykonawca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurtownia warzyw i owoców
PIOTREX Żaneta Żmudzka
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8421659522
7.3.3) Ulica: ul. M. Konopnickiej 11a
7.3.4) Miejscowość: Miastko
7.3.5) Kod pocztowy: 77-200
7.3.6.) Województwo: pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-26
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89267,33 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-09-01 do 2022-08-31
Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
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5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie w tej części zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 PZP tj.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 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. Zamawiający podał na stronie prowadzonego
postępowania kwotę, jaką przeznacza na sfinansowanie zamówienia. W postępowaniu wpłynęła
jedna oferta, która opiewała na kwotę wyższą niż przeznaczona na realizację tej części
zamówienia. Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie
zamówienia, w związku z tym zdecydowano o unieważnieniu postępowania w ww. części.
SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 134473,50 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 134473,50 PLN
Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie w tej części zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 PZP tj.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 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. Zamawiający podał na stronie prowadzonego
postępowania kwotę, jaką przeznacza na sfinansowanie zamówienia. W postępowaniu wpłynęła
jedna oferta, która opiewała na kwotę wyższą niż przeznaczona na realizację tej części
zamówienia. Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie
zamówienia, w związku z tym zdecydowano o unieważnieniu postępowania w ww. części.
SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49817,25 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49817,25 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 32935,14 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36395,10 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 32935,14 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
Wykonawca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU "MAROKO" Beata Ropela
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5891345966
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7.3.3) Ulica: ul. Kartuska 23A
7.3.4) Miejscowość: Sierakowice
7.3.5) Kod pocztowy: 83-340
7.3.6.) Województwo: pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-26
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32935,14 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-09-01 do 2022-08-31
Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12174,54 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16254,63 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12174,54 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
Wykonawca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PIEKARNIA- CIASTKARNIA
HANDEL DETALICZNY Eugeniusz Głodowski
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8410000274
7.3.3) Ulica: ul. Krzywoustego 25
7.3.4) Miejscowość: Lębork
7.3.5) Kod pocztowy: 84-300
7.3.6.) Województwo: pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-26
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12174,54 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-09-01 do 2022-08-31
Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 50016,14 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 53820,99 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 50779,73 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA "MARIT" Julita Laga
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5871238931
7.3.3) Ulica: ul. Jana Karwasza 19
7.3.4) Miejscowość: Starzyński Dwór
7.3.5) Kod pocztowy: 84-107
7.3.6.) Województwo: pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-26
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 50779,73 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-09-01 do 2022-08-31
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