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Nr sprawy MZŻ. 253-1/21                                            Lublin, dn. 10-12-2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3 tj. dostawa artykułów spożywczych

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2021r. poz. 11129 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 2022r.” 

dla  części  3  tj.  dla  sukcesywnej  dostawy artykułów spożywczych,  wybrana została  oferta
złożona przez 

Firmę: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomar Niziuk Tomasz

ul. Kasztanowa 44,

20-138 Lublin

Wykonawcy  spełniają  wszystkie  wymogi  określone  w  SWZ.  Zgodnie  z  kryterium  oceny  ofert
przedmiotowe oferty przedstawiają najkorzystniejszy bilans punktowy i nie podlegają odrzuceniu. 

Nr ogłoszenia Dz.U.: 2021/S 201-522306

Informacja  o  Wykonawcach,  którzy  złożyli  oferty  w  przedmiotowym  postępowaniu  wraz  ze
streszczeniem oceny i porównania oferty.

Czas przyjęcia
reklamacji i podjęcia

mailto:mzz@zlobki.lublin.eu


Firma oraz adres
Wykonawcy

Liczba punktów w
kryteriach

Całkowita
ocena
oferty:

Wartość
brutto oferty

odpowiednich działań

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno -
Handlowo-Usługowe 
Ireneusz Welman ul. 
Żytnia 21B, 23-200 
Kraśnik

Dla zadania VII

 Kryterium cena – 
60 pkt. 

 Kryterium termin 
rozpatrzenia re-
klamacji – 40 pkt. 

100 pkt. 107 165,10zł Szybkie rozpatrzenie i 
przyjęcie reklamacji. 
Wymiana złego towaru
i przywiezienie towaru 
dobrego jakościowo i 
odpowiadającego 
normom jakościowym 
następnego dnia, co 
zgłaszana reklamacja 
od godziny 06:00 do 
godziny 10:00

Dla zadania VIII

 Kryterium cena – 
60 pkt. 

 Kryterium termin 
rozpatrzenia 
reklamacji – 40 
pkt

100pkt 82 693,80zł Szybkie rozpatrzenie i 
przyjęcie reklamacji. 
Wymiana złego towaru
i przywiezienie towaru 
dobrego jakościowo i 
odpowiadającego 
normom jakościowym 
następnego dnia, co 
zgłaszana reklamacja 
od godziny 06:00 do 
godziny 10:00

Solidez spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością  
Bukowa 2, Turka 20-
258 Lublin 62

Dla zadania I

 Kryterium cena – 
60 pkt. 

 Kryterium termin 
rozpatrzenia re-
klamacji – 40 pkt. 

100 pkt. 259 948,50zł Szybkie rozpatrzenie i 
przyjęcie reklamacji. 
Wymiana złego towaru
i przywiezienie towaru 
dobrego jakościowo i 
odpowiadającego 
normom jakościowym 
następnego dnia, co 
zgłaszana reklamacja 
od godziny 06:00 do 
godziny 10:00

Dla zadania II

 Kryterium cena – 
60 pkt. 

100pkt 137 800,95zł Szybkie rozpatrzenie i 
przyjęcie reklamacji. 
Wymiana złego towaru
i przywiezienie towaru 
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 Kryterium termin 
rozpatrzenia 
reklamacji – 40 
pkt.

dobrego jakościowo i 
odpowiadającego 
normom jakościowym 
następnego dnia, co 
zgłaszana reklamacja 
od godziny 06:00 do 
godziny 10:00

Dla zadania III

 Kryterium cena – 
60 pkt. 

 Kryterium termin 
rozpatrzenia 
reklamacji – 40 
pkt.

82,31pkt 188 850,80zł Szybkie rozpatrzenie i 
przyjęcie reklamacji. 
Wymiana złego towaru
i przywiezienie towaru 
dobrego jakościowo i 
odpowiadającego 
normom jakościowym 
następnego dnia, co 
zgłaszana reklamacja 
od godziny 06:00 do 
godziny 10:00

Dla zadania IV

 Kryterium cena – 
60 pkt. 

 Kryterium termin 
rozpatrzenia 
reklamacji – 40 
pkt.

100pkt 41 895,00zł Szybkie rozpatrzenie i 
przyjęcie reklamacji. 
Wymiana złego towaru
i przywiezienie towaru 
dobrego jakościowo i 
odpowiadającego 
normom jakościowym 
następnego dnia, co 
zgłaszana reklamacja 
od godziny 06:00 do 
godziny 10:00
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Dla zadania V

 Kryterium cena – 
60 pkt. 

 Kryterium termin 
rozpatrzenia 
reklamacji – 40 
pkt

100pkt 114 624,81zł Szybkie rozpatrzenie i 
przyjęcie reklamacji. 
Wymiana złego towaru
i przywiezienie towaru 
dobrego jakościowo i 
odpowiadającego 
normom jakościowym 
następnego dnia, co 
zgłaszana reklamacja 
od godziny 06:00 do 
godziny 10:00

Dla zadania VI

 Kryterium cena – 
60 pkt. 

 Kryterium termin 
rozpatrzenia 
reklamacji – 40 
pkt

100pkt 37 800,00zł Szybkie rozpatrzenie i 
przyjęcie reklamacji. 
Wymiana złego towaru
i przywiezienie towaru 
dobrego jakościowo i 
odpowiadającego 
normom jakościowym 
następnego dnia, co 
zgłaszana reklamacja 
od godziny 06:00 do 
godziny 10:00

Dla zadania VII

 Kryterium cena – 
60 pkt. 

 Kryterium termin 
rozpatrzenia 
reklamacji – 40 
pkt

97,42pkt 111 982,50zł Szybkie rozpatrzenie i 
przyjęcie reklamacji. 
Wymiana złego towaru
i przywiezienie towaru 
dobrego jakościowo i 
odpowiadającego 
normom jakościowym 
następnego dnia, co 
zgłaszana reklamacja 
od godziny 06:00 do 
godziny 10:00

Dla zadania VIII

 Kryterium cena – 
60 pkt. 

 Kryterium termin 
rozpatrzenia 

89,85pkt 99 540,00zł Szybkie rozpatrzenie i 
przyjęcie reklamacji. 
Wymiana złego towaru
i przywiezienie towaru 
dobrego jakościowo i 
odpowiadającego 
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reklamacji – 40 
pkt

normom jakościowym 
następnego dnia, co 
zgłaszana reklamacja 
od godziny 06:00 do 
godziny 10:00

Dla zadania IX

 Kryterium cena – 
60 pkt. 

 Kryterium termin 
rozpatrzenia 
reklamacji – 40 
pkt

100pkt 258 756,75zł Szybkie rozpatrzenie i 
przyjęcie reklamacji. 
Wymiana złego towaru
i przywiezienie towaru 
dobrego jakościowo i 
odpowiadającego 
normom jakościowym 
następnego dnia, co 
zgłaszana reklamacja 
od godziny 06:00 do 
godziny 10:00

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
Tomar Niziuk 
Tomasz ul. 
Kasztanowa 44, 20-
138 Lublin 

Dla zadania III

 Kryterium cena 
– 60 pkt. 

 Kryterium 
termin 
rozpatrzenia 
reklamacji – 40 
pkt

100pkt 133 164,54zł Szybkie rozpatrzenie 
i przyjęcie 
reklamacji. Wymiana
złego towaru i 
przywiezienie towaru
dobrego jakościowo i
odpowiadającego 
normom 
jakościowym 
następnego dnia, co 
zgłaszana reklamacja
od godziny 06:00 do 
godziny 10:00

Tomik Tomasz 
Jarosław Duda 
Elizówka 65, 21-003 
Ciecierzyn

Dla zadania IX

 Kryterium cena – 
60 pkt. 

 Kryterium termin 
rozpatrzenia 
reklamacji – 40 
pkt

97,95pkt 267,891,75zł Szybkie rozpatrzenie i 
przyjęcie reklamacji. 
Wymiana złego towaru
i przywiezienie towaru 
dobrego jakościowo i 
odpowiadającego 
normom jakościowym 
następnego dnia, co 
zgłaszana reklamacja 
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od godziny 06:00 do 
godziny 10:00

Jednocześnie  informuję,  że  oferta  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  Tomar  Niziuk
Tomasz ul. Kasztanowa 44, 20-138 Lublin, nie podlega odrzuceniu. 

Zgodnie z art. 308 ust.2 Ustawy z 11 września 2019r. Prawa zamówień publicznych umowa
dotycząca przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywną dostawę 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 2022r.” zostanie zawarta po dniu 21 grudnia 2021r. z Wykonawcą, który
złożył najkorzystniejszą ofertę, dotyczy części 3 tj. dla sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych.
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