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Toszek, 11.09.2018 r. 
          

  
dotyczy:  postępowania nr 8/PN/DEG/AM/2018 na dostawę mięsa i produktów mięsnych dla  potrzeb SP ZOZ 

Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 1 Pzp 
dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietów I-VIII, X, XI 
 

Pakiet I 
 

Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu I wpłynęła 1 oferta złożona przez: 
 
 „MASARNIA BOROWE”     (oferta nr 3) 
J.B. PLUTA Spółka Jawna  
Borowe ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 
 
Złożona oferta spełnia wymogi Zamawiającego i tym samym uznano ją za ważną w postępowaniu  
w zakresie tego pakietu. 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 100%: 
 

oferta nr 3 uzyskała   100,00 punktów 
 

Na podstawie j.w. i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, tj.: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą  
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”  
Zamawiający dokonuje w zakresie pakietu I wyboru oferty nr 3 złożonej przez: 
 
„MASARNIA BOROWE”      
J.B. PLUTA Spółka Jawna  
Borowe ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 
za cenę brutto: 32.400,90 zł 

 

Wzmiankowana oferta jest jedyną a zarazem najkorzystniejszą ofertą w zakresie pakietu I, wg kryterium 
oceny ofert (cena  - 100%)  uzyskała największą liczbę punktów. 
 

Pakiet II 
 

Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu II wpłynęła 1 oferta złożona przez: 
 
 „MASARNIA BOROWE”     (oferta nr 3) 
J.B. PLUTA Spółka Jawna  
Borowe ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 
 
Złożona oferta spełnia wymogi Zamawiającego i tym samym uznano ją za ważną w postępowaniu  
w zakresie tego pakietu. 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 100%: 
 

oferta nr 3 uzyskała   100,00 punktów 
 

Na podstawie j.w. i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, tj.: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą  
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”  
Zamawiający dokonuje w zakresie pakietu II wyboru oferty nr 3 złożonej przez: 
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„MASARNIA BOROWE”      
J.B. PLUTA Spółka Jawna  
Borowe ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 
za cenę brutto: 67.296,60 zł 

 

Wzmiankowana oferta jest jedyną a zarazem najkorzystniejszą ofertą w zakresie pakietu II, wg kryterium 
oceny ofert (cena  - 100%)  uzyskała największą liczbę punktów. 
 

Pakiet III 
 

Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu III wpłynęła 1 oferta złożona przez: 
 
 „MASARNIA BOROWE”     (oferta nr 3) 
J.B. PLUTA Spółka Jawna  
Borowe ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 
 
Złożona oferta spełnia wymogi Zamawiającego i tym samym uznano ją za ważną w postępowaniu  
w zakresie tego pakietu. 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 100%: 
 

oferta nr 3 uzyskała   100,00 punktów 
 

Na podstawie j.w. i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, tj.: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą  
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”  
Zamawiający dokonuje w zakresie pakietu III wyboru oferty nr 3 złożonej przez: 
 
„MASARNIA BOROWE”      
J.B. PLUTA Spółka Jawna  
Borowe ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 
za cenę brutto: 49.215,60 zł 

 

Wzmiankowana oferta jest jedyną a zarazem najkorzystniejszą ofertą w zakresie pakietu III, wg kryterium 
oceny ofert (cena  - 100%)  uzyskała największą liczbę punktów. 
 

Pakiet IV 
 

Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu IV wpłynęła 1 oferta złożona przez: 
 
 „MASARNIA BOROWE”     (oferta nr 3) 
J.B. PLUTA Spółka Jawna  
Borowe ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 
 
Złożona oferta spełnia wymogi Zamawiającego i tym samym uznano ją za ważną w postępowaniu  
w zakresie tego pakietu. 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 100%: 
 

oferta nr 3 uzyskała   100,00 punktów 
 

Na podstawie j.w. i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, tj.: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą  
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”  
Zamawiający dokonuje w zakresie pakietu IV wyboru oferty nr 3 złożonej przez: 
 
„MASARNIA BOROWE”      
J.B. PLUTA Spółka Jawna  
Borowe ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 
za cenę brutto: 26.838,00 zł 

 

Wzmiankowana oferta jest jedyną a zarazem najkorzystniejszą ofertą w zakresie pakietu IV, wg kryterium 
oceny ofert (cena  - 100%)  uzyskała największą liczbę punktów. 
 

Pakiet V 
 

Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu V wpłynęły 2 oferty złożone przez: 



3/6 
 

 
 „MASARNIA BOROWE”     (oferta nr 3) 
J.B. PLUTA Spółka Jawna  
Borowe ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 
 
PPHU „JOHN” Paweł John    (oferta nr 5) 
Grotniki, ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice 
 
Złożone oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu  
w zakresie tego pakietu. 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 100%: 
 

oferta nr 3 uzyskała   99,09 punktów 
oferta nr 5 uzyskała   100,00 punktów 
 

Na podstawie j.w. i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, tj.: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą  
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”  
Zamawiający dokonuje w zakresie pakietu V wyboru oferty nr 5 złożonej przez: 
 
PPHU „JOHN” Paweł John     
Grotniki, ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice 
za cenę brutto: 19.227,60 zł 

 

Wzmiankowana oferta jest najkorzystniejszą ofertą w zakresie pakietu V, wg kryterium oceny ofert (cena  - 
100%)  uzyskała największą liczbę punktów. 
 

Pakiet VI 
 

Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu VI wpłynęły 2 oferty złożone przez: 
 
 „MASARNIA BOROWE”     (oferta nr 3) 
J.B. PLUTA Spółka Jawna  
Borowe ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 
 
PPHU „JOHN” Paweł John    (oferta nr 5) 
Grotniki, ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice 
 
Złożone oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu  
w zakresie tego pakietu. 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 100%: 
 

oferta nr 3 uzyskała   100,00 punktów 
oferta nr 5 uzyskała   73,73 punktów 
 

Na podstawie j.w. i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, tj.: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą  
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”  
Zamawiający dokonuje w zakresie pakietu VI wyboru oferty nr 3 złożonej przez: 
 
„MASARNIA BOROWE”      
J.B. PLUTA Spółka Jawna  
Borowe ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 
za cenę brutto: 5.295,00 zł 

 

Wzmiankowana oferta jest najkorzystniejszą ofertą w zakresie pakietu VI, wg kryterium oceny ofert (cena  - 
100%)  uzyskała największą liczbę punktów. 
 

Pakiet VII 
 

Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu VII wpłynęły 4 oferty złożone przez: 
 
Zakłady Mięsne „HAM”     (oferta nr 2) 
Cichoń i Wspólnicy Spółka Jawna 
ul. Szybowa 7, 41-922 Radzionków 
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„MASARNIA BOROWE”     (oferta nr 3) 
J.B. PLUTA Spółka Jawna 
Borowe ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 

 

Zakład Masarski „KANDZIA” s.c.   (oferta nr 4) 
Maciej Kandzia, Jacek Kandzia 
Irki 2, 42-286 Koszęcin 
 

PPHU „JOHN” Paweł John    (oferta nr 5) 
Grotniki, ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice 
 
Złożone oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu  
w zakresie tego pakietu. 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 100%: 
oferta nr 2 uzyskała   74,10 punktów 
oferta nr 3 uzyskała   86,29 punktów 
oferta nr 4 uzyskała   97,81 punktów 
oferta nr 5 uzyskała   100,00 punktów 
 

Na podstawie j.w. i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, tj.: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą  
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”  
Zamawiający dokonuje w zakresie pakietu VII wyboru oferty nr 5 złożonej przez: 
 
PPHU „JOHN” Paweł John     
Grotniki, ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice 
za cenę brutto: 156.265,20 zł 

 

Wzmiankowana oferta jest najkorzystniejszą ofertą w zakresie pakietu VII, wg kryterium oceny ofert (cena  - 
100%)  uzyskała największą liczbę punktów. 
 

Pakiet VIII 
 

Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu VIII wpłynęły 4 oferty złożone przez: 
 
Zakłady Mięsne „HAM”     (oferta nr 2) 
Cichoń i Wspólnicy Spółka Jawna 
ul. Szybowa 7, 41-922 Radzionków 
 

„MASARNIA BOROWE”     (oferta nr 3) 
J.B. PLUTA Spółka Jawna 
Borowe ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 

 

Zakład Masarski „KANDZIA” s.c.   (oferta nr 4) 
Maciej Kandzia, Jacek Kandzia 
Irki 2, 42-286 Koszęcin 
 

PPHU „JOHN” Paweł John    (oferta nr 5) 
Grotniki, ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice 
 
Złożone oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu  
w zakresie tego pakietu. 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 100%: 
oferta nr 2 uzyskała   66,19 punktów 
oferta nr 3 uzyskała   73,73 punktów 
oferta nr 4 uzyskała   97,78 punktów 
oferta nr 5 uzyskała   100,00 punktów 
 

Na podstawie j.w. i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, tj.: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą  
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”  
Zamawiający dokonuje w zakresie pakietu VIII wyboru oferty nr 5 złożonej przez: 
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PPHU „JOHN” Paweł John     
Grotniki, ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice 
za cenę brutto: 15.245,00 zł 

 

Wzmiankowana oferta jest najkorzystniejszą ofertą w zakresie pakietu VIII, wg kryterium oceny ofert (cena  - 
100%)  uzyskała największą liczbę punktów. 
 

Pakiet X 
 

Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu X wpłynęły 2 oferty złożone przez: 
 
 „MASARNIA BOROWE”     (oferta nr 3) 
J.B. PLUTA Spółka Jawna  
Borowe ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 
 
PPHU „JOHN” Paweł John    (oferta nr 5) 
Grotniki, ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice 
 
Złożone oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu  
w zakresie tego pakietu. 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 100%: 
 

oferta nr 3 uzyskała   100,00 punktów 
oferta nr 5 uzyskała   83,67 punktów 
 

Na podstawie j.w. i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, tj.: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą  
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”  
Zamawiający dokonuje w zakresie pakietu X wyboru oferty nr 3 złożonej przez: 
 
„MASARNIA BOROWE”      
J.B. PLUTA Spółka Jawna  
Borowe ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 
za cenę brutto: 10.332,00 zł 

 

Wzmiankowana oferta jest najkorzystniejszą ofertą w zakresie pakietu X, wg kryterium oceny ofert (cena  - 
100%)  uzyskała największą liczbę punktów. 
 

Pakiet XI 
 

Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu XI wpłynęły 2 oferty złożone przez: 
 
Zakład Przetwórstwa Drobiu „MARICA”   (oferta nr 1) 
Spółka Jawna J.M.E.K. Wróbel 
ul. Straconki 20, 43-300 Bielsko-Biała 
 
 „MASARNIA BOROWE”     (oferta nr 3) 
J.B. PLUTA Spółka Jawna  
Borowe ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 
 

Oferta nr 1 złożona przez Zakład Przetwórstwa Drobiu „MARICA” Spółka Jawna J.M.E.K. Wróbel z 
siedzibą w Bielsku Białej podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp, tj.:  
 
Pozostała ważna oferta (nr 3) spełnia wymogi Zamawiającego i tym samym uznano ją za ważną w 
postępowaniu w zakresie tego pakietu. 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 100%: 
 

oferta nr 3 uzyskała   100,00 punktów 
 

Na podstawie j.w. i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, tj.: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą  
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”  
Zamawiający dokonuje w zakresie pakietu XI wyboru oferty nr 3 złożonej przez: 
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„MASARNIA BOROWE”      
J.B. PLUTA Spółka Jawna  
Borowe ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 
za cenę brutto: 37.926,00 zł 

 

Wzmiankowana oferta jest najkorzystniejszą ofertą w zakresie pakietu XI, wg kryterium oceny ofert (cena  - 
100%)  uzyskała największą liczbę punktów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z poważaniem: 

 

Z-ca Dyrektora 
 ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

                      inż. Erwin Janysek 
 
 
 
 
 
 
 
                         

   
                                         

 
 


