
         Chojnice, dnia 16.12.2021r. 

Zamawiający: 

Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach 

ul. Świętopełka 1 

89-620 Chojnice 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: 

„Dostawa artykułów spożywczych do Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej 

w Chojnicach” 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, informuje, 

że w wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym pod nazwą ZP.2.2021 - „Dostawa artykułów spożywczych do Powiatowej Bursy 

dla Młodzieży Szkolnej W Chojnicach”, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert 

złożonych w postepowaniu. 

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjmuje kryteria przypisując im odpowiednio 

wagi procentowe: 

Kryterium Waga% Liczba 
punktów 

Sposób oceny oferty 

Cena ofertowa 
brutto 

60% 60          Cena najtańszej oferty 

C = ---------------------------- x 100pkt x 60% 
           Cena badanej oferty 

Termin dostawy 40% 40 Przedział dla terminu dostawy od 1-5 dni 
roboczych. W przypadku gdy Wykonawca w 
ofercie nie wpisze żadnego terminu, 
Zamawiający przypisze ofercie termin dostawy 5 
dni. 

 

Sposób dokonywania oceny i wyliczenia punktów: 

   Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

     P = Pc + PP 

 We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać łącznie max. 100 pkt 

 P – oznacza sumaryczną ilość punktów, 



 Pc – liczbę punktów za kryterium „cena” (max. 60pkt). 

 PP – liczbę punktów za kryterium „warunki płatności” (max. 40 pkt). 

 

Część I – PIECZYWO I WYROBY CIASTKARSKIE 
Nr oferty Wykonawca Kryterium I Kryterium II Liczba punktów 

1 Spółka Produkcyjno-
Handlowa Sp.J. 

Bąkowski-Tomas 
Ul. Reymonta 31 
89-400 Sępólno 

Krajeńskie 

37 128,00 1 dzień 100 pkt 

2 
 

Piekarnia-Cukiernia 
MAGDALENKA 
Łukasz Sobieraj 
Ul. Batorego 3 
89-650 Czersk 

55 223,18 1 dzień 67,23 pkt 

3 Piekarnia Sklep 
Ogólnospożywczy 

Stanisław Baczyński 
Ul. Kołłątaja 11 
89-600 Chojnice 

50 715,21 1 dzień 73,21 pkt 

 

Zamawiający  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części I kwotę 50 000, 00 zł brutto. 

W przedmiotowym postepowaniu zostały złożone trzy oferty, oferta nr 1 Wykonawcy Spółki 

Produkcyjno-Handlowej Bąkowski-Tomas z Sępólna Krajeńskiego, której wartość opiewa na 

kwotę 37 128,00 zł, jest ofertą z najkorzystniejszą ceną. 

Wykonawca spełnia warunki w postepowaniu. Wykonawca złożył ofertę, która nie podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 226 ustawy PZP. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji 

warunków zamówienia, oferta otrzymała 100 punktów. 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp wybiera 

najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 

warunków zamówienia. 

Zgodnie z art. 264 ust 1 ustawy Pzp zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp.  

 

Część II – WARZYWA I OWOCE 
Nr oferty Wykonawca Kryterium I Kryterium II Liczba punktów 

1 PIOTREX Michał 
Piotrowski 

ul. Sienkiewicza 
14 

89-600 Chojnice 
 

61 025,48 1 dzień 100 pkt 



 

Zamawiający  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części II kwotę 65 000, 00 zł brutto.  

W przedmiotowym postepowaniu została złożona oferta przez Wykonawcę PIOTREX Michał 

Piotrowski Chojnice, której wartość opiewa na kwotę 61 025,48 zł.  

Wykonawca spełnia warunki w postepowaniu. Wykonawca złożył ofertę, która nie podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 226 ustawy PZP. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji 

warunków zamówienia, oferta otrzymała 100 punktów. 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp wybiera 

najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 

warunków zamówienia. 

Zgodnie z art. 264 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp.  

 

Część III – ARTYKUŁY SPOŻYWCZE RÓŻNE 
Nr oferty Wykonawca Kryterium I Kryterium II Liczba punktów 

1 Przedsiębiorstw
o produkcyjno-

Handlowe 
„POLARIS” 
Małgorzata 
Gruszyńska 

Ul. Żołnierska 
20a 

52-800 Kalis 

61 078,05 1 dzień 100 pkt 

 

Zamawiający  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części III kwotę 65 000, 00 zł brutto.  

W przedmiotowym postepowaniu została złożona oferta przez Wykonawcę PPH POLARIS 

Małgorzata Gruszczyńska Kalisz, której wartość opiewa na kwotę 61 078,05 zł.  

Wykonawca spełnia warunki w postepowaniu. Wykonawca złożył ofertę, która nie podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 226 ustawy PZP. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji 

warunków zamówienia, oferta otrzymała 100 punktów. 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp wybiera 

najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 

warunków zamówienia. 

Zgodnie z art. 264 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp.  

 



Część IV – ZIEMNIAKI JADALNE I-III 
Nr oferty Wykonawca Kryterium I Kryterium II Liczba punktów 

1 PIOTREX Michał 
Piotrowski 

ul. Sienkiewicza 
14 

89-600 Chojnice 

4 777,50 1 dzień 100 pkt 

 

Zamawiający  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części IV kwotę 5 100, 00 zł brutto.  

W przedmiotowym postepowaniu została złożona oferta przez Wykonawcę PIOTREX Michał 

Piotrowski Chojnice, której wartość opiewa na kwotę 4 777,50 zł.  

Wykonawca spełnia warunki w postepowaniu. Wykonawca złożył ofertę, która nie podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 226 ustawy PZP. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji 

warunków zamówienia, oferta otrzymała 100 punktów. 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp wybiera 

najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 

warunków zamówienia. 

Zgodnie z art. 264 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp.  

 

Część V – ZIEMNIAKI JADALNE III-IV 
Nr oferty Wykonawca Kryterium I Kryterium II Liczba punktów 

1 PIOTREX Michał 
Piotrowski 

ul. Sienkiewicza 
14 

89-600 Chojnice 

5 355,00 1 dzień 100 pkt 

 

Zamawiający  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części V kwotę 5 300, 00 zł brutto.  

W przedmiotowym postepowaniu została złożona oferta przez Wykonawcę PIOTREX Michał 

Piotrowski Chojnice, której wartość opiewa na kwotę 5 355,00 zł.  

Wykonawca spełnia warunki w postepowaniu. Wykonawca złożył ofertę, która nie podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 226 ustawy PZP. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji 

warunków zamówienia, oferta otrzymała 100 punktów. 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp wybiera 

najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 

warunków zamówienia. 

Zgodnie z art. 264 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp.  



 

Część VI – ZIEMNIAKI JADALNE VII-VIII 
Nr oferty Wykonawca Kryterium I Kryterium II Liczba punktów 

1 PIOTREX Michał 
Piotrowski 

ul. Sienkiewicza 
14 

89-600 Chojnice 

2 205,00 1 dzień 100 pkt 

 

Zamawiający  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części VI kwotę 2 300, 00 zł brutto.  

W przedmiotowym postepowaniu została złożona oferta przez Wykonawcę PIOTREX Michał 

Piotrowski Chojnice, której wartość opiewa na kwotę 2 205,00 zł.  

Wykonawca spełnia warunki w postepowaniu. Wykonawca złożył ofertę, która nie podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 226 ustawy PZP. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji 

warunków zamówienia, oferta otrzymała 100 punktów. 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp wybiera 

najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 

warunków zamówienia. 

Zgodnie z art. 264 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp.  

 

 

Część VII – ZIEMNIAKI JADALNE IX-XII 
Nr oferty Wykonawca Kryterium I Kryterium II Liczba punktów 

1 PIOTREX Michał 
Piotrowski 

ul. Sienkiewicza 
14 

89-600 Chojnice 

5 460,00 1 dzień 100 pkt 

 

Zamawiający  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części VII kwotę 5 900, 00 zł brutto.  

W przedmiotowym postepowaniu została złożona oferta przez Wykonawcę PIOTREX Michał 

Piotrowski Chojnice, której wartość opiewa na kwotę 5 460,00 zł.  

Wykonawca spełnia warunki w postepowaniu. Wykonawca złożył ofertę, która nie podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 226 ustawy PZP. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji 

warunków zamówienia, oferta otrzymała 100 punktów. 



W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp wybiera 

najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 

warunków zamówienia. 

Zgodnie z art. 264 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp.  

 

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 10 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ww. ustawy Zamawiający udostępnia niezwłocznie 

informacje, o których mowa w art. 260 ust. Niniejsze zawiadomienie zostało przekazane 

wszystkim Wykonawcom w dniu 16.12.2021 roku za pomocą platformazakupowa.pl w ramach 

toczącego się postepowania pod numerem ZP.2.2021., zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego bursa.chojnice.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń. 


