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Toszek, 23.05.2019 r. 
          
 dotyczy: postępowania nr 9/PN/DEG/AM/2019 na dostawę artykułów nabiałowych, 
tłuszczowych i jaj 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. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 1 
Pzp dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych w zakresie pakietów:  

 

Pakiet I – Jogurty – wybrano ofertę Wykonawcy SEMI Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach 

Nr 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg kryterium 
oceny ofert 

Cena – 100% 

5 SEMI Sp. z o. o. 
ul. St. Moniuszki 13, 44-100 Gliwice 

100,00 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych 
za kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą, spełnia wszystkie wymagania 
stawiane ustawa, Prawo zamówień publicznych i SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 
 

Pakiet II – Maślanka – wybrano ofertę Wykonawcy SEMI Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach 

Nr 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg kryterium 
oceny ofert 

Cena – 100% 

5 SEMI Sp. z o. o. 
ul. St. Moniuszki 13, 44-100 Gliwice 

100,00 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych 
za kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą, spełnia wszystkie wymagania 
stawiane ustawa, Prawo zamówień publicznych i SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 
 
Pakiet III – Ser żółty, ser topiony – wybrano ofertę Wykonawcy SEMI Sp. z o. o. z siedzibą w 
Gliwicach 

Nr 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg kryterium 
oceny ofert 

Cena – 100% 

5 SEMI Sp. z o. o. 
ul. St. Moniuszki 13, 44-100 Gliwice 

100,00 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych 
za kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą, spełnia wszystkie wymagania 
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stawiane ustawa, Prawo zamówień publicznych i SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 
 
Pakiet IV – Serki, twarogi – wybrano ofertę Wykonawcy SEMI Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach 
 

Nr 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg kryterium 
oceny ofert 

Cena – 100% 

5 SEMI Sp. z o. o. 
ul. St. Moniuszki 13, 44-100 Gliwice 

100,00 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych 
za kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą, spełnia wszystkie wymagania 
stawiane ustawa, Prawo zamówień publicznych i SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 
 

Pakiet V – Margaryna – wybrano ofertę Wykonawcy SEMI Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach 
 

Nr 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg kryterium 
oceny ofert 

Cena – 100% 

5 SEMI Sp. z o. o. 
ul. St. Moniuszki 13, 44-100 Gliwice 

100,00 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych 
za kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą, spełnia wszystkie wymagania 
stawiane ustawa, Prawo zamówień publicznych i SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 
 

Pakiet VI – Masło extra – wybrano ofertę Wykonawcy SEMI Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach 
 

Nr 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg kryterium 
oceny ofert 

Cena – 100% 

5 SEMI Sp. z o. o. 
ul. St. Moniuszki 13, 44-100 Gliwice 

100,00 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych 
za kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą, spełnia wszystkie wymagania 
stawiane ustawa, Prawo zamówień publicznych i SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 
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Pakiet VII – Jaja – wybrano ofertę Wykonawcy P.H.U. „MIR-FAZ” Monika Żelazowska z 
siedzibą w miejscowości Orzech 

Nr 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg kryterium 
oceny ofert 

Cena – 100% 

1 FIRMA HANDLOWA „DZIUBA” 
ul. Segiet 2, 41-935 Bytom 

96,67 

3 P.H.U. „MIR-FAZ”  
Monika Żelazowska ul. Nakielska 3c, m. d, 42 100,00 

4 
„POLMAG” Spółka Cywilna Andrzej Wą

ul. I Armii Wojska Polskiego 7/48, 
43-303 Bielsko Biała 

93,55 

5 SEMI Sp. z o. o. 
ul. St. Moniuszki 13, 44-100 Gliwice 

85,29 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych 
za kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą, spełnia wszystkie wymagania 
stawiane ustawa, Prawo zamówień publicznych i SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 
 
Pakiet VIII – Mleko – wybrano ofertę Wykonawcy Gospodarstwo Rolne Daniel Garcorz z 
siedzibą w miejscowości Kielcza 

Nr 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg kryterium 
oceny ofert 

Cena – 100% 

2 Gospodarstwo Rolne Daniel Garcorz 
ul. Stare Osiedle 1, 47-126 Kielcza 

100,00 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych 
za kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą, spełnia wszystkie wymagania 
stawiane ustawa, Prawo zamówień publicznych i SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 
 

Na tej podstawie i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp dokonano wyboru j.w. 

 

 

Z poważaniem: 
 

Z-ca Dyrektora 
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

inż. Erwin Janysek 
 

         
                                         

 


