
       Zamość, dnia 15 lutego 2018 r.

 AG.ZP.3320.89.        .17 .18

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10, stosownie do art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo  zamówień  publicznych, informuje,  iż  w  ramach  prowadzonego  postępowania  o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa,
wędlin i nabiału w poszczególnych zadaniach jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Zadanie 1 - Mięso
Kabanos Sp. j., ul. Pod Borem 8, Czaplów, 26-004 Bieliny

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy została oceniona jako oferta najkorzystniejsza tj.
o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Kabanos  Sp.  j.,  ul.  Pod  Borem  8,  Czaplów,  26-004  Bieliny–  kryterium  „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Max” Sp. j.,  Spławy II 45, 23-200 Kraśnik – kryterium
„Cena”: ilość uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 99,75 pkt.
Zakład Mięsny Wasąg Sp. j.,  Hedwiżyn  118, 23-400 Biłgoraj  – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 97,86 pkt.
Publimar Sp. j., ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin – kryterium „Cena”: ilość uzyskanych
punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 96,99 pkt.
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Matthias” Sp. z o.o., Kol. Zamek 48, 23-310 Modliborzyce
– kryterium „Cena”: ilość uzyskanych punktów/ łączna  ilość uzyskanych punktów – 90,18
pkt.

Zadanie 2 - Wędliny
Zakład Mięsny Wasąg Sp. j., Hedwiżyn 118, 23-400 Biłgoraj

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy została oceniona jako oferta najkorzystniejsza tj.
o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Zakład Mięsny Wasąg Sp. j.,  Hedwiżyn  118, 23-400 Biłgoraj  – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Matthias” Sp. z o.o., Kol. Zamek 48, 23-310 Modliborzyce
– kryterium „Cena”: ilość uzyskanych punktów/ łączna  ilość uzyskanych punktów – 89,61
pkt.
Publimar Sp. j., ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin – kryterium „Cena”: ilość uzyskanych
punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 87,69 pkt.
Kabanos  Sp.  j.,  ul.  Pod  Borem  8,  Czaplów,  26-004  Bieliny–  kryterium  „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 59,26 pkt.
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Zakład  Przetwórstwa  Mięsnego  „Max”  Sp.  j.,  Spławy  II  45,  23-200  Kraśnik  –  oferta
odrzucona.

Zadanie 3 - Wołowina
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Matthias” Sp. z o.o., Kol. Zamek 48, 23-310 Modliborzyce

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy została oceniona jako oferta najkorzystniejsza tj.
o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Matthias” Sp. z o.o., Kol. Zamek 48, 23-310 Modliborzyce
– kryterium „Cena”: ilość uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00
pkt.
Publimar Sp. j., ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin – kryterium „Cena”: ilość uzyskanych
punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 96,55 pkt.
Zakład Mięsny Wasąg Sp. j.,  Hedwiżyn  118, 23-400 Biłgoraj  – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 95,45 pkt.

Zadanie 4 - Drób
Zakład Mięsny Wasąg Sp. j., Hedwiżyn 118, 23-400 Biłgoraj

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy została oceniona jako oferta najkorzystniejsza tj.
o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Zakład Mięsny Wasąg Sp. j.,  Hedwiżyn  118, 23-400 Biłgoraj  – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Matthias” Sp. z o.o., Kol. Zamek 48, 23-310 Modliborzyce
– kryterium „Cena”: ilość uzyskanych punktów/ łączna  ilość uzyskanych punktów – 94,83
pkt.
Publimar Sp. j., ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin – oferta odrzucona
Kabanos Sp. j., ul. Pod Borem 8, Czaplów, 26-004 Bieliny – oferta odrzucona
 
Zadanie 5 - Nabiał
Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy została oceniona jako oferta najkorzystniejsza tj.
o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Spółdzielnia  Mleczarska  Mlekovita,  ul.  Ludowa  122,  18-200  Wysokie  Mazowieckie –
kryterium „Cena”: ilość uzyskanych punktów/ łączna  ilość uzyskanych punktów – 100,00
pkt.
Spółdzielnia Mleczarska Bieluch w Chełmie, ul. Chemiczna 4, 22-100 Chełm – kryterium
„Cena”: ilość uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 99,24 pkt.
Almax-Dystrybucja Sp. z o.o.,  Panieńszczyzna, 21-002 Jastków – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 91,38 pkt.
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Zadanie 6
Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy została oceniona jako oferta najkorzystniejsza tj.
o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Spółdzielnia  Mleczarska  Mlekovita,  ul.  Ludowa  122,  18-200  Wysokie  Mazowieckie –
kryterium „Cena”: ilość uzyskanych punktów/ łączna  ilość uzyskanych punktów – 100,00
pkt.
Almax-Dystrybucja Sp. z o.o., Panieńszczyzna, 21-002 Jastków – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 92,80 pkt.
Spółdzielnia Mleczarska Bieluch w Chełmie, ul. Chemiczna 4, 22-100 Chełm – kryterium
„Cena”: ilość uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 84,94 pkt.

Zadanie 7
Spółdzielnia Mleczarska Bieluch w Chełmie, ul. Chemiczna 4, 22-100 Chełm

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy została oceniona jako oferta najkorzystniejsza tj.
o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Spółdzielnia Mleczarska Bieluch w Chełmie, ul. Chemiczna 4, 22-100 Chełm – kryterium
„Cena”: ilość uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Spółdzielnia  Mleczarska  Mlekovita,  ul.  Ludowa  122,  18-200  Wysokie  Mazowieckie –
kryterium „Cena”: ilość uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 88,07 pkt.
Almax-Dystrybucja Sp. z o.o., Panieńszczyzna, 21-002 Jastków – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 83,25 pkt.

Umowy zostaną zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego

 Szpitala Wojewódzkiego
 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek 
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