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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1, części 2, części 3, części 4, części 5, 

części 6, części 8, części 9 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 

U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Sukcesywna dostawa żywności z podziałem na 9 zadań (części) 

tj. nabiał, mięso, artykuły spożywcze, pieczywo, produkty dla niemowląt, jajka, mrożonki, 

ryby, świeże warzywa i owoce do dziewięciu placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w 

Lublinie w okresie styczeń – grudzień 2021r.” dla części 1, części 2, części 3, części 4, części 5, 

części 6, części 8, części 9 tj. dla sukcesywnej dostawy nabiału, mięsa, artykułów spożywczych, 

pieczywa, produktów dla niemowląt, jaj, ryb, świeżych warzyw i owoców, wybrana została oferta 

złożona przez  

Firmę:  

Solidez Sp. z o.o.  

ul. Bukowa 2, Turka  

20-258 Lublin 62 

Wykonawca spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ. Zgodnie z kryterium oceny ofert 

przedmiotowa oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy i nie podlega odrzuceniu.  

Nr ogłoszenia Dz.U./S S22011/11/2020539804-2020-PL 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze 

streszczeniem oceny i porównania oferty. 
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L.p. Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Część Liczba punktów w kryteriach (punkty) Całkowita 

ocena 

oferty: 

2 Solidez sp. z o.o. 

ul. Bukowa 2 Turka 

20-258 Lublin 

 

1 - NABIAŁ 1 kryterium cena : 

C=[235 773,30 /235 773,30]*60 

pkt*100%=60% 

2. Kryterium terminu reklamacji:  

T=[40pkt/40pkt]*40pkt*100%=40%. 

100,00 

2 - MIĘSO 1 kryterium cena : 

C=[137 015,55/137 015,55]*60 

pkt*100%=60% 

2. Kryterium terminu reklamacji:  

T=[40pkt/40pkt]*40pkt*100%=40%. 

100,00 

3 - ARTYKUŁY 

SPOZYWCZE 

1 kryterium cena : 

C=[153 436,12/153 436,12]*60 

pkt*100%=60% 

2. Kryterium terminu reklamacji:  

T=[40pkt/40pkt]*40pkt*100%=40%. 

100,00 

4 - PIECZYWO  1 kryterium cena : 

C=[40 507,43/40 507,43]*60 pkt*100%=60% 

2. Kryterium terminu reklamacji:  

T=[40pkt/40pkt]*40pkt*100%=40%. 

100,00 

5 – PRODUKTY 

DLA 

NIEMOWLĄT 

1 kryterium cena : 

C=[133 055,96/133055,96]*60 

pkt*100%=60% 

2. Kryterium terminu reklamacji:  

T=[40pkt/40pkt]*40pkt*100%=40%. 

100,00 
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6 – JAJA 

KURZE  

1 kryterium cena : 

C=[24 570,00/24 570,00]*60 pkt*100%=60% 

2. Kryterium terminu reklamacji:  

T=[40pkt/40pkt]*40pkt*100%=40%. 

100,00 

8 - RYBY  1 kryterium cena : 

C=[73 631,25/73 631,25]*60 pkt*100%=60% 

2. Kryterium terminu reklamacji:  

T=[40pkt/40pkt]*40pkt*100%=40%. 

100,00 

9 – ŚWIEŻE 

WARZYWA I 

OWOCE 

1 kryterium cena : 

C=[222 033,00/222 033,00]*60 

pkt*100%=60% 

2. Kryterium terminu reklamacji:  

T=[40pkt/40pkt]*40pkt*100%=40%. 

100,00 

 

Jednocześnie informuję, że oferta Solidez sp. z o.o. ul. Bukowa 2 Turka, 20-258 Lublin, nie 

podlega odrzuceniu.  

Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2019 poz. 1843 ze 

zm.) Zamawiający informuje, że oferta złożona przez firmę TOMIK Tomasz Jarosław Duda Elizówka 

65, 21-003 Ciecierzyn do przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę żywności z podziałem 

na 9 zadań (części) tj. nabiał, mięso, artykuły spożywcze, produkty dla niemowląt, jaja kurze, 

mrożonki, ryby i świeże warzywa i owoce do placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie” - nr 

sprawy MZŻ.252-16/20 została odrzucona ponieważ jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

 

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1) ppkt. a) Ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień 

publicznych umowa dotycząca przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywną dostawę przetworów 

mlecznych i mleka do placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie” zostanie zawarta po dniu 29 

grudnia 2020r. z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, dotyczy części 1, części 2, części 3, 

części 4, części 5, części 6, części 8 tj. dla sukcesywnej dostawy nabiału, mięsa, artykułów 

spożywczych, pieczywa, produktów dla niemowląt, jaj, ryb.  



 

4 
 

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.1) Ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych 

umowa dotycząca przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywną dostawę przetworów mlecznych i 

mleka do placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie” zostanie zawarta po dniu  31 grudnia 

2020r. z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, dotyczy części 9 tj. świeże warzywa i 

owoce.  
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