
                                                                                                                                                        Bytom, 14.01.2022 r.  

 

 

Postępowanie: nr SP46.261.1.2022.1.2 

 

                                                       

 

                            INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY  
                                        dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

                         pn.: Konkurs ofert na dostawę żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 46   

                                                                  w Bytomiu w 2022 r.     

 

 

Część I produkty mleczarskie i nabiał 
1.Zamawiający na podstawie art. 253 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

Konkurs ofert na dostawę żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 46  w Bytomiu w 2022 r. 

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: 

Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI M. Karkut i Wspólnicy Sp. J. 

 

Uzasadnienie: 

  Wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Oferta 

nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę , która uzyskała największą ilość punktów zgodnie z 

kryteriami oceny ofert oraz sposobem ich oceny określonymi w ogłoszeniu o zamówienie. 

2.Zamawiający podaje poniżej nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy      

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną tym ofertom w każdym kryterium oceny 

oferty i łączną punktację. 

            

 

                                                                                             Punkty w poszczególnych kryteriach oceny 

Nr 

oferty 

Nazwa/imię i nazwisko oraz siedziba / 

miejsce prowadzonej działalności 

gospodarczej/ miejsce zamieszkania 

wykonawcy 

 

 

Cena max 

60 pkt (X1)  

Czas wymiany 

towaru na 

pełnowartościowy 

lub na uzupełnienie 

braku max 40 pkt 

(X2) 

Łączna punktacja 

1. 

 

Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI 

M. Karkut i Wspólnicy Sp. J. 

ul. Składowa 11, 41-902-Bytom 

60 pkt 2 godziny- 40 pkt 100     pkt 

 

 

 

 

 

Część II Jaja 
1.Zamawiający na podstawie art. 253 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

Konkurs ofert na dostawę żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 46  w Bytomiu w 2022 r. 

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: 

           F.H.U. Mazur Michał Mazurowski  

 

 

Uzasadnienie: 

  Wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Oferta 

nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę , która uzyskała największą ilość punktów zgodnie z 

kryteriami oceny ofert oraz sposobem ich oceny określonymi w ogłoszeniu o zamówienie. 

2.Zamawiający podaje poniżej nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy      

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty i 

łączną punktację. 

                                                                                                      



 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                 Punkty w poszczególnych kryteriach oceny 

Nr 

oferty 

Nazwa/imię i nazwisko oraz siedziba / 

miejsce prowadzonej działalności 

gospodarczej/ miejsce zamieszkania 

Cena max 

60 pkt (X1) 

Czas wymiany towaru 

na pełnowartościowy 

lub na uzupełnienie 

max 40 pkt (X2) 

Łączna punktacja 

1. 

 

FHU Mazur Michał Mazurowski  

ul. Łużycka 74/10, 41-902-Bytom 

 

60 pkt 2 godziny - 40 pkt 100 pkt 

2. 

 

Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI 

M. Karkut i Wspólnicy Sp. J. 

ul. Składowa 11, 41-902-Bytom 

53,15 pkt 2 godziny - 40 pkt  93,15 pkt 

 
 

 

 

 

 

Część III Różne artykuły spożywcze 
1.Zamawiający na podstawie art. 253 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

Konkurs ofert na dostawę żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 46  w Bytomiu w 2022 r. 

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: 

Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI M. Karkut i Wspólnicy Sp. J. 

           

          Uzasadnienie: 

  Wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Oferta 

nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę , która uzyskała największą ilość punktów zgodnie z 

kryteriami oceny ofert oraz sposobem ich oceny określonymi w ogłoszeniu o zamówienie. 

2.Zamawiający podaje poniżej nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy      

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty i 

łączną punktację. 

                                                                                                      
          

          Część nr 3 Różne artykuły spożywcze                                                 Punkty w poszczególnych kryteriach oceny 

Nr 

oferty 

Nazwa/imię i nazwisko oraz siedziba / 

miejsce prowadzonej działalności 

gospodarczej/ miejsce zamieszkania 

Cena max 

60 pkt (X1 

Czas wymiany towaru 

na pełnowartościowy 

lub na uzupełnienie 

braku max 40 pkt( X2) 

Łączna punktacja 

1. 

 

Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI 

M. Karkut i Wspólnicy Sp. J. 

ul. Składowa 11, 41-902-Bytom 

60 pkt 2 godziny – 40 pkt 100 pkt 

 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
          Część nr 4 Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie 

Nr 

oferty 

Nazwa/imię i nazwisko oraz siedziba / 

miejsce prowadzonej działalności 

gospodarczej/ miejsce zamieszkania 

Cena max 

60 pkt (X1) 

Czas wymiany towaru 

na pełnowartościowy 

lub na uzupełnienie 

braku max 40 pkt (X2) 

Łączna punktacja 

 

 

BRAK OFERT    

 
 

 

 

 
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 
                                                                                              przewodnicząca komisji Anna Konstantinow  

                                                                              ............................................................................................... 
 
 


