
Lubin, 18.08.2022r. 

             Szkoła Podstawowa nr 3 

z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie 

          59-00 Lubin  ul. Gwarków 93 

      

 

                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

                                                                                          DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawa 

artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie”. 

 

              Zamawiający, Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie, ul. Gwarków 93, 59-300 Lubin, 

działając na podstawie art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. poz. 2019 

ze zm.), zwaną dalej „ ustawą Pzp”, informuję, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

wybrano następujące oferty: 

 

Zadanie  I  

Złożone oferty:   

1. Firma Handlowo-Usługowa „MAGNUM” Andrzej Niedbała, 59-300 Lubin, ul. Słowiańska 7, 

2. Sklep Ogólnospożywczy Andrzej Ferenc, 59-300 Lubin, ul. Sokola 33B. 

3. Firma handlowo Transportowa „ SYLWIA” Sylwia Bystra  59-220 Legnica  ul. Akacjowa 40 

 

                                  Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy : 

                  Sklep Ogólnospożywczy Andrzej Ferenc, 59-300 Lubin, ul. Sokola 33B 

Uzasadnienie  

Wybrany Wykonawca,  spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SWZ, a jego oferta 

nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SWZ: najniższa 

cena za realizację zamówienia oraz termin płatności faktury. Oferta najkorzystniejsza została wybrana na podstawie 

art. 239 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn. zm). Oferta  

w wyniku oceny ofert, wg kryteriów uzyskała 100  pkt.  

Wypełniając dyspozycję zawartą  art.264 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje również, że umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszej 

informacji. 

 



Poniżej zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu oraz przyznana punktacja: 

Nazwa Wykonawcy Pkt. za cenę 

 i termin płatności  

1. Firma Handlowo-Usługowa „MAGNUM” Andrzej Niedbała, 59-300 Lubin, ul. Słowiańska 7 98,19 

2. Sklep Ogólnospożywczy Andrzej Ferenc, 59-300 Lubin, ul. Sokola 33B 100 

3. Firma handlowo Transportowa „ SYLWIA” Sylwia Bystra  59-220 Legnica  ul. Akacjowa 40 87,73 

Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania. Oferty nie zostały odrzucone. 

Zadanie  II 

Złożone oferty 

1.      Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Blanka Lorych, ul. Wańskiego 1A, 64-140  Bukówiec Górny 

2.       Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Odebralscy  58-320 Walim  ul. Wyszyńskiego 1 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy : 

         Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Blanka Lorych, ul. Wańskiego 1A, 64-140  Bukówiec Górny 

Uzasadnienie  

Wykonawca,  spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SWZ, a jego oferta nie podlega 

odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SWZ: najniższa cena 

za realizację zamówienia oraz termin płatności  za faktury. Oferta najkorzystniejsza została wybrana na podstawie 

art. 239 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn. zm). Oferta 

 w wyniku oceny ofert, wg kryteriów uzyskała  100   pkt.  

Wypełniając dyspozycję zawartą  art.264 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje również, że umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszej 

informacji. 

Poniżej zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu oraz przyznana punktacja : 

Nazwa Wykonawcy Pkt. za cenę 

 i termin płatności  

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Blanka Lorych, ul. Wańskiego 1A, 64-140  

Bukówiec Górny 

 

100 

2. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Odebralscy  58-320 Walim  ul. Wyszyńskiego 1  

96,28 

Żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania.  Oferty nie zostały odrzucone . 

Zadanie  III  

Złożone oferty: 

1. Firma Handlowo-Usługowa MAGNUM Niedbała Andrzej, 59-300 Lubin, ul. Słowiańska 7 

2. Sklep Ogólnospożywczy Andrzej Ferenc, 59-300 Lubin, ul. Sokola 33B 

                    Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy : 

              Firma Handlowo-Usługowa „MAGNUM” Andrzej Niedbała, 59-300 Lubin, ul. Słowiańska 7, 



Uzasadnienie  

Wybrany Wykonawca,  spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SWZ, a jego oferta 

nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SWZ: najniższa 

cena za realizację zamówienia oraz termin płatności faktury. Oferta najkorzystniejsza została wybrana na podstawie 

art. 239 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn. zm). Oferta  

w wyniku oceny ofert, wg kryteriów uzyskała 100  pkt.  

Wypełniając dyspozycję zawartą  art.264 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje również, że umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszej 

informacji. 

Poniżej zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu oraz przyznana punktacja: 

Nazwa Wykonawcy Pkt. za cenę 

 i termin płatności  

1. Firma Handlowo-Usługowa „MAGNUM” Andrzej Niedbała, 59-300 Lubin, ul. Słowiańska 7 100 

2.Sklep Ogólnospożywczy Andrzej Ferenc, 59-300 Lubin, ul. Sokola 33B 92,06 

Żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania.  Oferty nie zostały odrzucone . 

Zadanie  IV     

Złożone oferty: 

1. Piekarnia OBORA Dariusz Senk  Obora, ul. Makowa 3  59-300 Lubin 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy : 

Piekarnia OBORA Dariusz Senk  Obora, ul. Makowa 3  59-300 Lubin 

Uzasadnienie  

Wybrany Wykonawca,  spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SWZ, a jego oferta 

nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SWZ: najniższa 

cena za realizację zamówienia oraz termin płatności faktury. Oferta najkorzystniejsza została wybrana na podstawie 

art. 239 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn. zm). Oferta  

w wyniku oceny ofert, wg kryteriów uzyskała 100  pkt.  

Wypełniając dyspozycję zawartą  art.264 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje również, że umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszej 

informacji. 

 

Poniżej zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu oraz przyznana punktacja:                                 

Nazwa Wykonawcy Pkt. za cenę 

 i termin płatności  

1. Piekarnia OBORA Dariusz Senk  Obora, ul. Makowa 3  59-300 Lubin 100 

               Wykonawca  nie został wykluczony z postępowania.  Oferta nie została odrzucona . 

          

 

 



Zadanie  V    

Złożone oferty:   

1. Firma Handlowo-Usługowa MAGNUM Niedbała Andrzej, 59-300 Lubin, ul. Słowiańska 7 

2. Sklep Ogólnospożywczy Andrzej Ferenc, 59-300 Lubin, ul. Sokola 33B 

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy : 

Sklep Ogólnospożywczy Andrzej Ferenc, 59-300 Lubin, ul. Sokola 33B. 

Uzasadnienie 

Wybrany Wykonawca,  spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SWZ, a jego oferta 

nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SWZ: najniższa 

cena za realizację zamówienia oraz termin płatności faktury. Oferta najkorzystniejsza została wybrana na podstawie 

art. 239 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn.zm). Oferta  

w wyniku oceny ofert, wg kryteriów uzyskała 100  pkt.  

Wypełniając dyspozycję zawartą  art.264 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje również, że umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszej 

informacji. 

Poniżej zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu oraz przyznana punktacja: 

Nazwa Wykonawcy Pkt. za cenę  

i termin płatności  

1.Firma Handlowo-Usługowa „MAGNUM” Andrzej Niedbała, 59-300 Lubin, ul. Słowiańska 7 97,68 

2. Sklep Ogólnospożywczy Andrzej Ferenc, 59-300 Lubin, ul. Sokola 33B 100 

Żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania.  Oferty nie zostały odrzucone . 

 

 

 

 

                                                                                                              Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 

                                                                                                           z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie 

                                                                                                                           Elżbieta Giżewska 


