
26.1.2019

Biatystok, dn. 07-08-2019 r.

OFERENCI
Bior4cy udzial w przetargu

INFORMACJA

Zamawiaj4cy, dzialaj}c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia29 stycznia2114 r. prawo
zarn6wief, publicznych (Dz. rJ. z 2o1g r., poz. 19g6 ze zm.), zwanej dalej ,,ustaw4 prp,,,
informuje, i2 w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia public znego, prowadzonym w trybie
przetatgu nieograniczonego na: ,,SukcesywnA dostawg artykukiw spo2ywczych do Szkoly
Podstawowej Nr 49 z odctzialami Integracyjnymi w Biatymstoku,,.

l. W CZ\SCI t ZAMOWIENIA (migso i przefivory migsne)

wybrano najkorzystniejsz4 ofertg nr g zloZon4przez WykonawcQ:

Handel Artykulami Migsnymi i Spoiywczymi Jolanta Ciepla, ul. Magnoliowa 4, l5-669 Bialystok

Uzasadnienie: Wykonawca spelnia warunki udziaiu w postgpowaniu, nie podlega wykluczeniu
z postgpowania oraz zlozyl oferlg niepodlegaj4c4 odrzuc.nir, kt6ru uzyskaia nijwyzszqliczbE
punkt6w zgodnie z nastgpuj4cymi kryteriami oceny oferl: cena oferto wa - 60oh, czas wymiany
towaru - 40%.

Zestawieni e zholonych ofbft wraz z przyznanEpunktacj4:

Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy

Kryteria oceny ofert
N,4czna

punktacja
cena brutto czas wymiany

towaru

3

Przedsigbiorstwo Przetw6rstwa
Migsnego ,,KBS" Sp.z o.o. l9-100
Mofiki Potocryzna 33A

125244,00
53,4 pkt

30 min
40 pkt 93,4

7 ,,sPS HANDEL" S.A
02-390 Warszawa, ul. Gr6jecka
t91tgt,

150630,90
44,4 pkt

5h
20 pkt 64,4

8

Handel Artykulami Migsnymi i
Spo2ywczymi Jolanta Ciepla, ul.
Magnoliow a 4, 15-669 Biatystok

112511.19
60 rrkt 30 min

40 pkt 100

10 ZAKLAD Mr4STY,,BOST",
Jakim Bogdan, Jakim
Stanislary Sp. jawna

121842,32
55,2 pkt

30 min
40 pkt
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18-106 TuroSri KoScielna, ul
Lipcowa 48

9 PRZEDST4BTORSTWO
HANDLOWO.USLUGOWE
,TKLIM'Anna Klim
16-070 Choroszcz, Konowaly
44

119637,53
56,4 pkt

30 min
40 pkt 96,4

Firmy:

o Handel Artykulami Migsnymi i Spo2ywczymi Jolanta Ciepla, ul. Magnoliowa 4, 15-669
Bialystok

o PRZEDSIEBIORSTWO HANDLowo-usLUGowE ,,KLIM" Anna Klim
l6-070 Choroszcz, Konowaty 44

otrzymaly od zamawiajqcego zawiadomienia o poprawieniu oczywistej omytki
rachunkowej zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia ZO04r. Prawo
zam6wief publicznych [tekst jednolity Dz.lJ.201Br.,poz.1986), z uwzglgdnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Wykonawcy vryrazili zgodq na poprawienie omylek rachunkowych w terminie
wymaganym przez zamawiaj Ecego.

II. W CZESCI tt ZAMOWIENIA (warzywa, owoce i jaja)

wybrano najkorzystniejsz4 ofertg nr 3 zlo\on4przez Wykonawcg: Sprzetlai Hurtowa Owoc6w
i Warzy"rv T. Mortel 17-120 Brar[sk ul. Witosa 30.

Uzasadnienie: Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie podlega wykluczeniu
z postgpowania oraz zloZyl ofertE niepodlegaj qcq odrzuceniu, kt6ra uzyskata najwylszq liczbq
punkt6w zgodnie z nastgpuj4cymi kryteriami oceny ofert: cena ofertowa_ 600/o, czas wymiany
towaru - 40%.

Zestawieni e zlolonych ofert wraz z przyznanq punktacj4:

Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy

Kryteria oceny ofert
N,4czna

punktacja
cena brutto czas wymiany

towaru

I
BWJA Jadwiga Szulborska, ul.
Lipowa 7 A, 18-106 TuroSri
KoScielna

165961,10
40,8 pkt

30 min
40 pkt 80,8

l5
Sprzeda2 Hurtowa Owoc6w i
Warryw T. Mortel 17-120
Brarfisk ul. Witosa 30

ll3g70,l4
60 pkt 30 min

40 pkt 100
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4

Miroslaw Popow
Przedsigbiorstwo Handlowo
Uslugowe rrMANGO,, Detal-
Hurt Ul. Poddolna 63,17-200
Hajn6wka,

145323,26
46,8 pkt

30 min
40 pkt 86,9

7 ,,SPS HANDEL'' S.A
02-390 Warszawa, ul. Gr6jecka
t94t9t,

207264,69
32,4 pkt

5h
20 pkt

52,4
odrzucenie

Firma:

o Miroslaw Popow Przedsigbiorstwo Handlowo Uslugowe ,,MANGO,'Detal-Hurt Ul.
Poddolna 63, 17 -200 Haj n6wka,

otrzyma\a od zamawiaj4cego wezwanie do zlo2enia
odnoSnie stawki VAT

wyjaSnieri tre5ci zloione) oferty

o \[ zwiEzku z powyLszym na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zam6wieri publicznych [tekst jednolity Dz.IJ.20L8r.,poz. 1986), zwanej dalej
ustawE Pzp, proszq o udzielenie wyja6nief odnoSnie kwestii dotycz4cych stawki
VAT wskazanych w formularzu asortymentowo- cenowym - owoce, warzrya,
jaia.

wykonawca zloiyl wyjas n ien ia w term i n ie wymaganym pruez zamawiajqcego.

Dodatkowo firma otrzymala od zamawiaj4cego zawiadomienia o poprawieniu oczywistej
omylki rachunkowej zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 siycznta Z0O4r. prawo
zam6wiefi publicznych (tekst jednolity Dz. u. 201Br.,poz. L9B6),2 uwzglqdnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Wykonawcawyrazil zgodq na poprawienie omylek rachunkowych w terminie
wymaganym przez zamawiaj Ecego.

Ra2aco niska cena

Firma:

' Sprzeda2 Hurtowa Owoc6w i Warzyw Teresa Mortel, ul. Witosa 30, l7-120 Brarisk

Otrzymala proSbE o udzielenie wyja6niefi dotyczqcych element6w oferty majqcych wplyw
na wysokoS6 ceny, poniewa2 oferta zloiona wydaje siq ra2Eco niska w stosunku do
przedmiotu zam6wienia i budziw4tpliwoSci Zamawialqcego co do mozliwoSciwykonania
przedmiotu zam6wienia zgodnie z okreSlonymiwymaganiami w SIWZ i wymaganiami
wynikajqcymi z odrqbnych przepis6w.
Do dnia 15.07.2019 roku godz.9,00 Zamawiaj4cy otrzymal wyjasnienia, kt6re
bardzo og6lnie opisaly sytuacie. Nie dostarczono dowod6w potwierdzaj4cych, i.e oferta
nie zawiera raL4co niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zam6wienia.

Ponownie wyslano wezwanie do zrozenia dalszych wyjasnieri.
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OdpowiedZ Wykonawcy nie mo2e by6 lakoniczna i powierzchowna , aby moana jE
bylo potraktowa6 jako wyczerpuj4cE i rozwiewajqc4 wqtpliwoSci.

Wykonawca wezwany do zloZenia wyja5nieri powinien wykaza( co spowodowalo
obni2enie ceny oraz w jakim stopniu wskazane przez niego elementy ceny wplynqiy na jej
obnizenie iak r6wnie2 przedstawid dowody na potwierdzenie zaistnienia
okolicznoSci.

Wykonawca w terminie wymaganym przez zamawiajEcego dostarczyl dowody
potwierdza iqce, Le oferta nie zawier a raiqco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu
zam6wienia.

Zamawiai4cy zaakceptowal wyja6nienia zloLone przez Sprzetla2 Hurtowa Owoc6w i
Warzyw Teresa Mortel, ul. Witosa 30, 17 -120 Brarisk dotycz4ce raL4co niskiej ceny.

Firma:

o ,,SPS HANDEL" S.A,02-390 Warszawa, ul. Gr6jeckt 194/91
otrzymala od zamawiaj4cego wezwanie do zlo2enia wyja6nieri treSci zlolonej oferty
odnoSnie stawkiVAT.

W zwi4zku z powyLszym na podstawie art. BT ust. 1 ustawy z dnia Zg.OL.ZOO4 r. prawo
zam6wieri publicznych [tekst jednolity Dz.tJ. Z01Br.,poz. 1,986), zwanej dalej usrawEpzp,
proszq o udzielenie wyja6nieri odnoSnie kwestii dotyczqcych stawki VAT wskazanych w
formularzu asortymentowo- cenowym - mro2onki.

Wykonawca nie zloLyl wyja5nieri w terminie wymaganym przezzamawiaiEcego.

Nie zlo2enie wyia6nieli w okre6lonym terminie prowadzi do odrzucenia oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp.

W czq6ci II zam6wienia zostala odrzucona oferta: ,,SPS HANDEL" S.A, 0Z-390 Warszawa, ul.
Gr6jecka 194/9L

Uzasadnienie: Zamawiaj4cy odrzucit ofertq nr 7 na czq(;t.ll I warzywa, owoce i jaja ) na
podstawie art. 89 ust. L pkt 6 ustawy Pzp.

Uzasadnienie fakfyczne:

Zamawiaj4cy ocenia w postgpowaniu ceny brutto. Gdy wzglqdem tych samych pozycji
wykonawcy zastosujqr62ne stawki YAT,Zamawiajqcy ma obowiqzek ustali6, kt6ra z nich
iest prawidlowa. W tym celu wzywa wykonawcg do zloilenia wyja5nieri. Wykonawca ma
obowiqzek wykaza{ dlaczego zastosowal okreslon4 stawkq podatku,

Btgdem w obliczeniu ceny, w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, jest bl4d co do
prawidlowego ustalenia stanu faktycznego, w tym przypadku polegaj4cy na zastosowaniu
innych danych do obliczeri ni2 wynikaj4ce z wlaSci\ ych przepis6w prawa tj. ustawy o
podatku od towar6w i uslug.
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Nieprawidlowa stawka VAT nie mo2e by6 traktowana jako omylka, btqd podlegajEcy
poprawie jako oczywista omylka rachunkowa.

Nie zlo2enie wyja5nief w okreSlonym terminie prowadzi do odrzucenia oferty na
podstawie art. 89 ust. l- pkt 6 Pzp.

Wyia6nienia zlozone w formie innei niZ pisemna proszq niezwlocznie potwierdzid
formE pisemn4.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. I pkt 6 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (tj. Dz. U.
z20l8r.,poz. 1986 ze zm.) m6wi, ze.

Zamawiajqcy odrzuca ofertg, jeheli:
6) zawrera btgdy w obliczeniu ceny lub kosztu;

III. W CZESCI UI ZAMOWIENIA (nabiat i produkry mleczarskie)

wybrano najkorrystniejsz4 ofertg nr LL zlohonq, przez Wykonawcg: Sp6ldzielnia
Obrotu Towarowego Przemyslu Mleczarskiego SOT, ul. Handlowa 4, 15-959
Biatystok

Uzasadnienie: Wykonawca spelnia warunki udziaNu w postgpowaniu, nie podlega wykluczeniu
z postgpowania oraz zlo2yl ofertg niepodlegaj qcq odrzuceniu, kt6ra uzyskala najwyhszq liczbg
punkt6w zgodnie z nastgpuj4cymi kryteriami oceny ofert: cena ofertowa - 60Yo, czas wymiany
towaru - 40%.

Ze stawi eni e zlo Zony ch o fert wy az z pr zy znanq punktacj 4 :

Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy

Kryteria oceny ofert
l,4czna

punktacja
cena brutto czas wymiany

towaru

t2

HURT I DETAL ARTYKULY
SPOZYWCZO- ROLNE Anna
Siekierko, ul. Szpitaln a 24, 18-
200 Wysokie Mazowieckie

94752,00
52,8 pkt 30 min

40 pkt 92,8

ll Sp6ldzielnia Obrotu
Towarowego
15-399 Bialystok, ul. Handlowa
4

84327,50
60 pkt

30 min
40 pkt 100

7 ,,sPS HANDEL" S.A
02-390 Warszawa, ul. Grrijecka
t94tgt,

106889,63
46,8 pkt

5h
20 pkt

66,8
odrzucenie
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Firma:

o ,,SPS HANDEL" S.A, 02-390 Warszawa, ul. Gr6jecka l94l9l
otrzymala od zamawiaj4cego wezwanie do zto2enia wyjaSnieri treSci zloilonej oferty
odno5nie stawki VAT.

W zwiEzku z powyLszym na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29.01,.2004 r. Prawo
zam6wieri publicznych [tekst jednolity Dz. U. 2018r.,po2.1986), zwanej dalej ustaw4Pzp,
proszq o udzielenie wyja6nieri odnoSnie kwestii dotycz4cych stawki VAT wskazanych w
formularzu asortymentowo- cenowym - nabial i produkty mleczarskie.

wykonawca nie zloLyl pisemnie wyiasnieri w terminie wymaganymprzez
zamawiaj4cego.

Nie zlo2enie wyja5nieri w okre6lonym terminie prowadzi do odrzucenia oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp.

W czqSci III zam6wienia zostala odrzucona oferta: ,,SPS HANDEL" S.A,02-390 Warszawa, ul.
Gr6iecka 194/91

Uzasadnienie: ZamawiajEcy odrzucil ofertq nr 7 na czqs(, III [nabial i produkty
mleczarskie J na podstawie art. 89 ust. l" pkt 6 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiai4cy ocenia w postqpowaniu ceny brutto. Gdy wzglqdem tych samych pozyc)i
wykonawcy zastosuj4 r62ne stawki YAT, Zamawiaj4cy ma obowi4zek ustali6, kt6ra z nich
jest prawidlowa. W tym celu wzywa wykonawcq do zlolenia wyja5nieri. Wykonawca ma
obowi4zek wykaza(., dlaczego zastosowal okreSlonq stawkq podatku.

Blqdem w obliczeniu ceny, w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, jest btqd co do
prawidlowego ustalenia stanu faktycznego, w tym przypadku polegajEcy na zastosowaniu
innych danych do obliczen niL wynikajqce z wlaSciwych przepis6w prawa tj. ustawy o
podatku od towar6w i uslug.

Nieprawidlowa stawka VAT nie mo2e by6 traktowana jako omylka, bl4d podlegajqcy
poprawie jako oczy,uvista omylka rachunkowa.

Nie zlo2enie wyja5nieri w okre6lonym terminie prowadzi do odrzucenia oferty na
podstawie art. 89 ust. L pkt 6 Pzp.

Wyia6nienia zloione w formie innej ni2 pisemna proszQ niezwlocznie potwierdzit
form4 pisemnq.

Uzasadnienie prawne:

Aft. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dniaZ9 styczniaT\}4 r. - Prawo zam6wiefi publicznych (tj. Dz. U.
22078r.,po2.7986 ze zm.) m6wi, ze.
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Zamawiajqcy odrzuca ofertg, j ezeli :

6) zawiera blgdy w obliczeniu ceny lub kosztu;

ry. w cz4scr ty LAMOWIENTA ( Mro2onki )
wybrano najkorrystniejsz4 ofertg nr r zlozonqprzezwykonawca: REN Sp. z o.o., ul.
T artaczna 3, 26-600 Radom

Uzasadnienie: Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie podlega wykluczeniu
z postgpowania otaz zloiryl ofertg niepodleg ajqcq odrzic"nir, kt6ra uzysk ata nilwyzszqliczbg
punkt6w zgodnie z nastgpuj4cymi kryteriami oceny ofert: cena oferto wa - 60yo,czas wymiany
towaru - 40%.

Zestawieni e zlohonych ofert wraz z przyznan1punktacj4:

Nr
oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert
L4czna

punktacja
cena brutto czas wymiany

towaru

2
REN Sp. z o.o
26-600 Radom, ul. Tartaczna 3

21196,35
60 pkt

30 min
40 pkt 100

5

NEPTUN Wlodzimierz Grochulski
Ul. Zachod nia 24121, 15-345
Bialystok

21405,72
59,4 pkt

30 min
40 pkt 99,,4

t2

HT]RT I DETAL ARTYKUI-Y
SPOZYWCZO- ROLNE ANNA
Siekierko, ul. Szpitaln a 24, lB-200
Wysokie Mazowieckie

23522,8
54 pkt

30 min
40 pkt 94

7 ,,sPS HANDEL" S.A
02-390 Warszawa, ul. Gr6jecka
194t9t,

31849,34
39,6 pkt

5h
20 pkt

59,6

Y.W CZE$CI V ZAMOWIENIA (ro2neartykuly spozywcze)

wybrano najkorzystniejsz4 ofertg nr 12 zlozonqprzezwykonawca: HURT I DETAL
ARTYKULY SPOZYWCZO- ROLNE Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24,18-200Wysokie
Mazolvieckie

Uzasadnienie: Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie podlega wykluczeniu
z postgpowanra oraz zlotyl ofertg niepodlegaj4c4 odrzuc"rir, kto.u uzyskala nijwyzszq liczbE
punkt6r'r' zgodnie z nastgpuj4cymi kryteriami oceny ofert: cena ofefto wa - 6Ooh,czas wymiany
towaru - 40%.

Zestawieni e zlolonych ofert wraz z przyznanEpunktacj4:
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Nr
oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert
L4czna

punktacja
cena brutto czas wymiany

towaru

t2

HURT I DETAL ARTYKULY
SPOZYWCZO. ROLNE Anna
Siekierko, ul. Szpitaln a 24, 18-200
Wysokie Mazowieckie

122557,75
60 pkt

30 min
40 pkt r00

1l Sp6ldzielnia Obrotu Towarowego
SOT, 15-399 Biatystok, ul.
Handlowa 4

123133,47
59,4 pkt

30 min
40 pkt 99,4

Firmy:

o HURT I DETAL ARTYKULY SPOZYWCZO- ROLNE Anna Siekierko, ul. Szpitaln a24,lB-
200 Wysokie Mazowieckie

. sp6ldzielnia obrotu Towarowego sor, ul. Handlowa 4,ls-3gg Bialystok

otrzymaly od zamawiajqcego wezwanie do zlo2enia wyja6nieh tre5ci zlolonej oferty
odnoSnie stawki VAT.

W zwi4zku z powyZszym na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29.0L.2004 r, Prawo
zam6wiefi publicznych [tekst jednolity Dz. tJ.201.Br.,poz. 1986), zwanej dalej ustawE pzp,
proszq o udzielenie wyjaSnieri odnoSnie kwestii dotyczEcych stawki VAT wskazanych w
formularzu asortymentowo- cenowym - r62ne artykuly spoiywcze.

Wykonaw cy zlozyli wyj aS n ie nia w te rmin i e wymaganym przez zamawi ai qcego.

VI. W CZESCM ZAMOWIENIA (piecrywo i wyroby piekarnicze)

wybrano najkorrystniejszq ofertg nr 14 zloZonq, przez Wykonawcg: Podlaskie
Przedsigbiorstwo Migsne sp. z o.o., ul. Dojnowska 6ll1, 15-557 Biatystok

Uzasadnienie: Wykonawca spelnia warunki udzialuw postgpowaniu, nie podlega wykluczeniu
z postgpowania oraz zloLryl ofertg niepodlegaj 4cq odrzuceniu, kt6ra uzyskala najwyhszq liczbg
punkt6w zgodnie z nastgpuj4cymi kryeriami oceny ofert: cena ofertowa - 60oh, czas wymiany
towaru - 40%.

Z e stawi eni e zlo hony ch o fert wr az z pr zy znanq punktacj 4 :

Nr
oferty Nazrva (firma) i adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert
L4czna

punktacja
cena brutto

czas
wymiany
towaru
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t4 Podlaskie Przedsigbiorstwo Migsne Sp. z
o.o. ul. Dojnowska 61/1, 15-557 Biatystok

22791,16
60 pkt

30 min
40 pkt 100

13

POWSZECHNA SPOLDZIELNIA
SPOZYWC6W, Spolem" ul. Rynek
KoSciuszki 15, 15-950 Biatystok

25956,59
52,2 pkt

30 min
40 pkt 92,2

Firmy;

' Podlaskie Przedsiqbiorstwo Miqsne Sp. z o.o. ul. Doinowska 6L/1,15-557 Bialystok
o POWSZECHNA SP6tDZIELNIA SPOZYWC6W,, Spolem" ul. Rynek Kosciuszki 1S, 1S-

950 Bialystok

otrzyntaly od zamawiajqcego zawiadomienia o poprawieniu oczywistej omytki
rachunkowej zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo
zam6wieri publicznych ftekst jednolity Dz.lI.201Br.,poz.1986), z uwzglqdnieniem
konsel<wencji rachunkowych dokonanych poprawek"

Wykonawcy vvyrazili zgodq na poprawienie omylek rachunkotvych w terminie
wymaganym przez zamawiaj Ecego.

\{I. W CZ\SCIVII ZAMOWIENIA (ryby mroione)

wybrano najkorzystniejsz4 ofertg nr 12 zlo\onqprzez Wykonawcg: HURT I DETAL
ARTYKULY SPOZYWCZO- ROLNE Anna Siekierlo, ul. Szpitalna 24,18-200Wysokie
Mazowieckie

Uzasadnienie: Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie podlega wykluczeniu
z postgpowania oraz zloLyl ofertg niepodlegaj qcq odrzuceniu, kt6ra uzyskala najwyilszq,liczbg
punkt6w zgodnie z nastgpuj4cymi kryteriami oceny ofert: cena ofertowa- 60o/o,czas wymiany
towaru - 40%.

Ze stawi eni e zlo Zony ch o fert wr M z pr zy znanq punktacj 4 :

Nr
oferty Nazrva (firma) i adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert
\-4czna

punktacja
cena brutto

czas
wymiany
towaru

t2

HURT I DETAL ARTYKULY
SPOZYWCZO- ROLNE Anna Siekierko,
ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie
Mazowieckie

38335,50
60 pkt

30 min
40 pkt 100

6 AKWBN Hurtownia Ryb Krystyna
Grochulska
15-689 Biatystok, ul. Tkacka 9

43948,59
52,2 pkt

30 min
40 pkt q))
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7 ,,sPS HANDEL" S.A
02-390 Warszawa, ul. Gr6jecka 191l9l, 47494,91

48 pkt
5h

20 pkt 68

W zwi4zkv z przed+ulaj4cE siq procedurE zakoficzenia postqpowania o udzielenie
zam6wienia, prowadzonq w trybie przetargu nieograniczonego kt6rego przedmiotem jest
,,Sukcesywna dostawa artykul6w spo2ywczych do Szkoly Podstawowej Nr 49 z
Oddzialami Integracyinymi w Bialymstoku", zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2

oraz art. 85 ust. 4, ustawy Prawo zam6wieri publicznych I Dz. U. 201Br.,poz.1986 ze zm.),
Zamawiaj4cy wzrya do wyra2enia zgody na przedlu2enie terminu zwi4zania ofertq na
czas niezbqdny do zawarcia umowy w w/w postgpowaniu o okres 30 dni tj. do dnia
27.08.20L9 roku. Aktualnie termin zwiEzania ofertq uplywa w dniu 27.07.20L9 r.

Wszyscy Wykonawcy wyrazili zgodq na przedlu2enie terminu zwi4zania ofertq.

Od powyzszego rozstrzygnigcia przysluguje Wykonawcom odwolanie zgodnie z przepisami
art. 17 9-1989 ustawy Pzp.

Umor.ry w sprawie zam6wienia publicznego mog? zostac zawarlte z Wykonawcami:
- czgSci I - Vil po uplywie 5 dni od dnia przeslania niniejszej informacji - zgodnie z afi.94 ust. 1

pkt 2 ustawy Pzp.

Dyrektor Szkoty Podstawowej Nr 49 z Oddzialami Integracyjnymi w Bialymstoku, dzigku.ie
wszystkim oferentom za przygotowanie i zloienie ofert.

Otrzymuj q Wykonawcy, ktor zy zlo?yli oferty :

I . EWJA Jadwiga Szulborska, ul. Lipowa 7 A, l8-106 Turo6ri KoScielna
2.,,REN" Sp. z.o.o.,ul . T artaczna 3, 26-600 Radom

3. Przedsigbiorstwo Przetw6rstwa Migsnego ,,KBS" Sp.z o.o. l9-100 Moriki Potocryzna33A
4. Miroslaw Popow P H U,,MANGO" Detal-Hurt, ul. Poddolna 63,17-200 Hajn6wka
5. NEPTLIN Wlodzimierz Grochulski, ul. Zachodnia 24121, I 5-3 45 Bialystok
6. AKWEN Hurtownia Ryb Krystyna Grocholska, ul. Tkacka 9, 15-689 Biatystok
7. ,,SPS HANDEL" S.A, 02-390 Warszawa, ul. Gr6jecka l94l9l
8. Handel Artykulami Migsnymi i Spo2ywczymi Jolanta Ciepla, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Biatystok
9. PMEDSIIBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE,,KLIM" Anna Klim
10. ZAzu-AD MIESTY ,,BOST", Jakim Bogdan, Jakim Stanislaw Sp. Jawna,l8-106 TuroSri KoScielna,
ul Lipcowa 48
I 1. Sp6ldzielnia Obrotu Towarowego SOT, 15-399 Bialystok, ul. Handlowa 4
12. HURT I DETAL ARTYKULY SPOZYWCZO- ROLNE Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24,18-200
Wysokie Mazowieckie
13. POWSZECHNA SP6LDZIELNIA SPOZYWC6W,, Spolem",ul. Rynek Kosciuszki 15, t5-950
Biatystok
14. Podlaskie Przedsigbiorstwo Migsne Sp. z o.o., ul. Dojnowska 6lll,15-557 Bialystok
15. Sprzeda2 Hurtowa Owoc6w I Warzyw T. Mortel 17-120 Brarisk ul. Witosa 30
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