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SP ZOZ Szpital Psychiatryczny jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 

Toszek, 19.06.2020 r. 

 

dotyczy: postępowania nr 9/PN/DEG/AC/2020 na dostawa 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. 2019 poz. 1843) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 1 Pzp dokonał 

wyboru ofert najkorzystniejszych w zakresie pakietów:  

 

PAKIET I - KARCZEK BEZ KOŚCI 

 

Wybrano ofertę Wykonawcy Zakład Masarski „KANDZIA” s.c.  Maciej Kandzia, Jacek Kandzia 

z siedzibą w Koszęcinie - (oferta nr 2) 

 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację zamówienia – 100% 

2 
Zakład Masarski „KANDZIA” s.c. 

Maciej Kandzia, Jacek Kandzia 

Irki 2, 42-286 Koszęcin 

100,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania 

stawiane ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 

oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 

 

PAKIET II - ŁOPATKA WIEPRZOWA BEZ KOŚCI 

 

Wybrano ofertę Wykonawcy „MASARNIA BOROWE” J.B. PLUTA Spółka Jawna z siedzibą w 

miejscowości Węglowice - (oferta nr 1) 

 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację zamówienia – 100% 

1 

„MASARNIA BOROWE” 

J.B. PLUTA Spółka Jawna 

Borowe, ul. Długa 114,  

42-133 Węglowice 

100,00 pkt 

2 
Zakład Masarski „KANDZIA” s.c. 

Maciej Kandzia, Jacek Kandzia 

Irki 2, 42-286 Koszęcin 

98,59 pkt 
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Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania 

stawiane ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 

oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 

 

PAKIET III – SZYNKA WIEPRZOWA BEZ KOŚCI 
 

Wybrano ofertę Wykonawcy Zakład Masarski „KANDZIA” s.c.  Maciej Kandzia, Jacek Kandzia 

z siedzibą w Koszęcinie - (oferta nr 2) 

 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację zamówienia – 100% 

1 

„MASARNIA BOROWE” 

J.B. PLUTA Spółka Jawna 

Borowe, ul. Długa 114,  

42-133 Węglowice 

98,67 pkt 

2 
Zakład Masarski „KANDZIA” s.c. 

Maciej Kandzia, Jacek Kandzia 

Irki 2, 42-286 Koszęcin 

100,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania 

stawiane ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 

oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 

 
 

PAKIET IV – SCHAB BEZ KOŚCI 

 

Wybrano ofertę Wykonawcy „MASARNIA BOROWE” J.B. PLUTA Spółka Jawna z siedzibą w 

miejscowości Węglowice - (oferta nr 1) 

 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację zamówienia – 100% 

1 

„MASARNIA BOROWE” 

J.B. PLUTA Spółka Jawna 

Borowe, ul. Długa 114,  

42-133 Węglowice 

100,00 pkt 

2 
Zakład Masarski „KANDZIA” s.c. 

Maciej Kandzia, Jacek Kandzia 

Irki 2, 42-286 Koszęcin 

93,89 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania 

stawiane ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 

oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 
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PAKIET VI - KOŚCI WIEPRZOWE Z KARCZKU I SCHABU 

 

Wybrano ofertę Wykonawcy „MASARNIA BOROWE” J.B. PLUTA Spółka Jawna z siedzibą w 

miejscowości Węglowice - (oferta nr 1) 

 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację zamówienia – 100% 

1 

„MASARNIA BOROWE” 

J.B. PLUTA Spółka Jawna 

Borowe, ul. Długa 114,  

42-133 Węglowice 

100,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania 

stawiane ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 

oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 

 

PAKIET VII – WĘDLINY 

 

Wybrano ofertę Wykonawcy Zakład Masarski „KANDZIA” s.c.  Maciej Kandzia, Jacek Kandzia 

z siedzibą w Koszęcinie - (oferta nr 2) 

 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację zamówienia – 100% 

1 

„MASARNIA BOROWE” 

J.B. PLUTA Spółka Jawna 

Borowe, ul. Długa 114,  

42-133 Węglowice 

89,89 pkt 

2 
Zakład Masarski „KANDZIA” s.c. 

Maciej Kandzia, Jacek Kandzia 

Irki 2, 42-286 Koszęcin 

100,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania 

stawiane ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 

oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 

 

PAKIET VIII – WYROBY WĘDLINIARSKIE 

 

Wybrano ofertę Wykonawcy Zakład Masarski „KANDZIA” s.c.  Maciej Kandzia, Jacek Kandzia 

z siedzibą w Koszęcinie - (oferta nr 2) 

 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację zamówienia – 100% 

1 

„MASARNIA BOROWE” 

J.B. PLUTA Spółka Jawna 

Borowe, ul. Długa 114,  

42-133 Węglowice 

78,65 pkt 

2 
Zakład Masarski „KANDZIA” s.c. 

Maciej Kandzia, Jacek Kandzia 

Irki 2, 42-286 Koszęcin 

100,00 pkt 
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Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania 

stawiane ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 

oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 

 

PAKIET X – SMALEC WIEPRZOWY 

 

Wybrano ofertę Wykonawcy „MASARNIA BOROWE” J.B. PLUTA Spółka Jawna z siedzibą w 

miejscowości Węglowice - (oferta nr 1) 

 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację zamówienia – 100% 

1 

„MASARNIA BOROWE” 

J.B. PLUTA Spółka Jawna 

Borowe, ul. Długa 114,  

42-133 Węglowice 

100,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania 

stawiane ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 

oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 

 

PAKIET XI – KURCZAKI 

 

Wybrano ofertę Wykonawcy „MASARNIA BOROWE” J.B. PLUTA Spółka Jawna z siedzibą w 

miejscowości Węglowice - (oferta nr 1) 

 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację zamówienia – 100% 

1 

„MASARNIA BOROWE” 

J.B. PLUTA Spółka Jawna 

Borowe, ul. Długa 114,  

42-133 Węglowice 

100,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania 

stawiane ustawą Prawo zamówień publicznych oraz 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 


