
oznaczenie sprawy: ZSTI.26.1.2019 
nr kor.: 
 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach 
zawiadamia o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty 

w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa 
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu. 

Pakiet nr 4 - Dostawa pieczywa 
 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano: 
Firma "SŁOWIK" 
Adam Wiśniowski, 
ul. Ks .A. Koziełka 60, 44-190 Knurów z ceną 99 855,00 zł. 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Działając na podstawie art. 92 ust 2 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 
zawiadamia, że w przeprowadzonym postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
artykułów żywnościowych do stołówki internatu - Pakiet nr 4 - Dostawa pieczywa, Wykonawca firma: 
Grażyna Lipianin Piekarnia LIPIANIN G.W. Lipianin Przylesie 32, 49-351 Przylesie, którego oferta 
została wybrana pierwotnie dnia 14.11.2019 r. uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
przedmiotowego zamówienia publicznego, wobec powyższego Zamawiający dokonuje wyboru oferty nr 
2, uznając ją za najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybrana oferta została złożona przez 
firmę: Firma "SŁOWIK", Adam Wiśniowski, ul. Ks. A. Koziełka 60, 44-190 Knurów z ceną: 
99 855,00 zł. brutto. 
 
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz.1843 zwanej dalej ustawa Pzp) Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Uzasadnienie faktyczne: 
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28.10.2019 r. do godz. 10:00 na przedmiotowa 4 cześć 
postepowania wpłynęły 3 oferty. 
Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i 
dokonał oceny ofert. 
W dniu 11.12.2019 r. (nr kor. ZSTI.8180.2019) Zamawiający wezwał powyższego wykonawcę do 
złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz potwierdzających brak 
podstaw do wykluczenia udziału w postepowaniu. 
Wykonawca w dniu 16.12.2019 r. (nr kor. ZSTI.8291.2019) złożył dokumenty potwierdzające brak 
podstaw do wykluczenia w postępowaniu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawca ten spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału 
w postępowaniu. 
 
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 
- cena - 60,00%, 
- produkty ekologiczne - 40% 
Wybrany Wykonawca spełnia wszelkie wymagania i warunki udziału w postepowaniu zapisane w 
SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała drugą w 
kolejności najwyższą ilość punktów tj. 56,59. 
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty: 
 

 
Lp. 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 
Liczba pkt. w 

kryterium cena 

Liczba pkt. w 
kryterium 
produkty 

ekologiczne 

 
Łączna 

punktacja 

1. Grażyna Lipianin PIEKARNIA 
LIPIANIN G.W. LIPIANIN 
Przylesie 32, 49-351 Przylesie 
 

 
60,00 

 
0,00 

 
60,00 



2. . Firma "SŁOWIK" 
Adam Wiśniowski 
ul. Ks. A .Koziełka 60,   
44-190 Knurów 
 

 
 

56,59 

 
 

0,00 

 
 

56,59 

3. SPOŁEM 
Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców 
ul. N. Barlickiego 4, \ 
44-100 Gliwice 
 

 
 

54,02 

 
 

0,00 

 
 

54,02 

 
 
 
 
Zawiadomienie podlega publikacji od 17-12-2019 r. do 23-12-2019 r. 
 
 
 
Kierownik działu                                                                          Dyrektor ZSTI 
 
17.12.2019r.  Wiesława Trzop                                                   17.12.2019r. Janusz Magiera 
 
______________________________________         _______________________________________ 
 (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)                                         (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie) 

 
 


