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 Nr sprawy MZŻ. 253-3/22                       Lublin, dn. 28-11-2022r. 

Informacja z otwarcia ofert z postępowania prowadzącego 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 – 

czerwiec 2023r.” – Nr sprawy MZŻ.253-3/21 

 

 Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) informuję, że w wyniku postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie Dz.U./S 2022/S 197-

558547) 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 – czerwiec 2023r.” Zamawiający miał do przeznaczenia kwotę: 

 

- zadanie I dostawa nabiału – 197 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy zł 

00/100).  

- zadanie II dostawa mięsa – 98 000,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy zł 00/100)  

- zadanie III  dostawa artykułów spożywczych – 124 000,00zł (słownie: sto dwadzieścia 

cztery tysiące zł 00/100). 

- zadanie IV dostawa pieczywa – 38 000,00zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy zł 00/100) 

- zadanie V dostawa produktów dla niemowląt - 114 000,00zł (słownie: sto czternaście 

tysięcy zł 00/100) 

- zadanie VI dostawa jaj kurzych – 24 000,00zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące zł 

00/100) 

- zadanie VII dostawa mrożonek – 55 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100)  

- zadanie VIII – dostawa ryb 23 000,00zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące zł 00/100) 

- zadanie IX – dostawa świeżych warzyw i owoców - 208 000,00zł (słownie: dwieście osiem 

tysięcy zł 00/100)    

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana:  

- dla zadania – części 1 tj. dostawa nabiału - codziennie tj. od poniedziałku do piątku, 

- dla zadania – części 2 tj. dostawa mięsa - 2 razy w tygodniu tj. we wtorki i w czwartki,  
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- dla zadania – części 3 tj. dostawa artykułów spożywczych - 2 razy w tygodniu tj. we wtorki i 

w czwartki  

- dla zadania – części 4 tj. dostawa pieczywa - codziennie tj. od poniedziałku do piątku,  

- dla zadania – części 5 tj. dostawa produktów dla niemowląt - 2 razy w tygodniu tj. we 

wtorki i w czwartki,  

- dla zadania – części 6 tj. dostawa jaj kurzych - 2 razy w tygodniu tj. we wtorki i w czwartki,  

- dla zadania – części 7 tj. dostawa mrożonek - 2 razy w tygodniu tj. we wtorki i w czwartki,  

- dla zadania – części 8 tj. dostawa ryb - 2 razy w tygodniu tj. we wtorki i w czwartki,  

- dla zadania – części 9 tj. dostawa świeżych warzyw i owoców - 2 razy w tygodniu tj. we 

wtorki i w czwartki.  

 

 Dostawa poszczególnych części odbędzie się do placówek Zamawiającego, w godzinach 

06:00-07:30, zgodnie z zamówieniem złożonym minimum dzień wcześniej przez 

przedstawiciela Zamawiającego.  

Wykaz lokalizacji, do których dostarczany będzie towar: 

a) Żłobek Nr 1 ul. Wileńska 19, 20-603 Lublin, 

b) Żłobek Nr 2 ul. Okrzei 11, 20-128 Lublin, 

c) Żłobek Nr 3 ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, 

d) Żłobek Nr 4 ul. Puławska 7, 20-046 Lublin, 

e) Żłobek Nr 5 ul. Sowia 4, 20-360 Lublin, 

f) Żłobek Nr 6 ul. Herberta 12, 20-468 Lublin, 

g) Żłobek Nr 7 ul. Braci Wieniawskich 10, 20-844 Lublin, 

h) Żłobek Nr 8 ul. Nałkowskich 102, 20-470 Lublin, 

g)          Żłobek nr 9 ul. Zelwerowicza 2, 20-875 Lublin. 

 

Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie faktura VAT na każdą placówkę 

Zamawiającego oddzielnie na ilości zamówione przez przedstawiciela Zamawiającego i 

dostarczonego przez Wykonawcę w cenach określonych w kosztorysie cenowym. Zapłata za 

dostarczony towar nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT (uwzględniającej nr rachunku, na który należność powinna być 

uiszczona) i w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Zapłatę uznaje się za 

uiszczoną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

Do dnia 28-11-2021r. do godz. 09:30 do Zamawiającego wpłynęły cztery oferty. W dniu 

28.11.2021r. o godz. 10:00 nastąpiło otwarcie ofert.  

Informacja o Wykonawcy, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu wraz ze 

streszczeniem oceny i porównaniem oferty 
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Firma oraz adres 

Wykonawcy 

 

Liczba punktów w 

kryteriach 

 

Wartość 

brutto oferty 

Czas przyjęcia reklamacji i podjęcia 

odpowiednich działań 

 

Przedsiębiębiorstwo 

Produkcyjno-

Handlowo-

Usługowe Ireneusz 

Welman ul. Żytnia 

21B, 23-200 

Kraśnik 

Dla zadania VII 

 Kryterium cena  

 Kryterium 

termin 

rozpatrzenia 

reklamacji  

38927,72zł 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  

 Kryterium 

termin 

rozpatrzenia 

reklamacji  

44 557,78zł 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  

 Kryterium 

termin 

rozpatrzenia 

reklamacji  

188856,80zł 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 II 

 Kryterium cena  

 Kryterium 

termin 

rozpatrzenia 

reklamacji  

96078,79zł 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 III 

 Kryterium cena  

 Kryterium 

termin 

rozpatrzenia 

122941,46zł 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 
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reklamacji  godziny 10:00 

Dla zadania IV 

 Kryterium cena  

 Kryterium 

termin 

rozpatrzenia 

reklamacji 

37892,93zł  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 V 

 Kryterium cena  

 Kryterium 

termin 

rozpatrzenia 

reklamacji  

113302,38zł 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  

 Kryterium 

termin 

rozpatrzenia 

reklamacji  

26747,28zł 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 

Kryterium 

termin 

rozpatrzenia 

reklamacji  

49193,16zł 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   

 Kryterium 

termin 

rozpatrzenia 

reklamacji 

37125,90zł 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 IX 

 Kryterium cena  

 Kryterium 

207993,91zł Szybkie rozpatrzenie i przyjęcie reklamacji. 

Wymiana złego towaru i przywiezienie towaru 

dobrego jakościowo i odpowiadającego  
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termin 

rozpatrzenia 

reklamacji  

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 I  

 Kryterium cena  

Kryterium 

termin 

rozpatrzenia 

reklamacji  

Dla zadania III 

 Kryterium cena 

Kryterium 

termin 

rozpatrzenia 

reklamacji  

193307,73zł 

 

 

 

110757,48zł 

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  

 Kryterium 

termin 

rozpatrzenia 

reklamacji 

196 910,94zł 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 

 

Zamawiający informuje, że sprawdzeniu bledów rachunkowych i pisarskich w przesłanych 

ofertach a także zgodności z zapisami SWZ, zostaną określone ilość punktów w kryteriach.    


