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Pałac Młodzieży w Warszawie 

Pl. Defilad 1 
00-901 Warszawa 

 
O G Ł A S Z A  W Y N I K  

 
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na 
 

„Dostawę artykułów spożywczych do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży    
w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie w 2013 roku”  

 
Zgodnie z przyjętymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zasadami i kryteriami oceny ofert uznano jako najkorzystniejsze oferty: 
 

1. Zadanie Nr 1: MONA-KONTRA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mjr Hubala 6, 16-400 Suwałki, w której zaoferowano cenę wykonania całego 
zamówienia (z podatkiem VAT) 59.970,65 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 65/100) – oferta 
najtańsza ze złożonych w postępowaniu. 

                  Oferta w kryterium cena zamówienia (z podatkiem VAT) otrzymała 100 pkt. 
                  Łącznie oferta od wszystkich członków komisji otrzymała 400 pkt. 

 
2. Zadanie Nr 2:  Hurtownia Warzyw i Owoców Roman Boharewicz, Oddział Gajewo k/Giżycka z siedzibą przy ul. Suwalskiej 11, w której 

zaoferowano cenę wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT) 31.582,36 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt 
dwa złote 36/100) – oferta najtańsza ze złożonych w postępowaniu. 

                  Oferta w kryterium cena zamówienia (z podatkiem VAT) otrzymała 100 pkt. 
                  Łącznie oferta od wszystkich członków komisji otrzymała 400 pkt. 

 
3. Zadanie Nr 3:  Iglotex-Łukasz Sp. z o.o. Oddział w Ełku, z siedzibą przy ul. Krzemowej 16B, 19-300 Ełk, w której zaoferowano cenę 

wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT) 29.649,83 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć  
83/100) – oferta najtańsza ze złożonych w postępowaniu. 

                  Oferta w kryterium cena zamówienia (z podatkiem VAT) otrzymała 100 pkt. 
                  Łącznie oferta od wszystkich członków komisji otrzymała 400 pkt. 
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4. Zadanie Nr 4:  PAKROM sp.j. z siedzibą przy ul. Suwalskiej 25, 11-500 Giżycko, w której zaoferowano cenę wykonania całego zamówienia 

(z podatkiem VAT) 116.891,40 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 40/100) – oferta najtańsza ze 
złożonych w postępowaniu. 

                  Oferta w kryterium cena zamówienia (z podatkiem VAT) otrzymała 100 pkt. 
                  Łącznie oferta od wszystkich członków komisji otrzymała 400 pkt. 

 
5. Zadanie Nr 5:  Piekarnia MAZUR z siedzibą przy Świdry 31c, 11-500 Giżycko, w której zaoferowano cenę wykonania całego zamówienia  

(z podatkiem VAT) 25.657,17 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 17/100) – oferta najtańsza ze 
złożonych  w postępowaniu. 

                  Oferta w kryterium cena zamówienia (z podatkiem VAT) otrzymała 100 pkt. 
                  Łącznie oferta od wszystkich członków komisji otrzymała 400 pkt. 

 
6. Zadanie Nr 6:  MONA-KONTRA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mjr Hubala 6, 16-400 Suwałki, w której zaoferowano cenę wykonania całego 

zamówienia (z podatkiem VAT) 32.767,20 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 20/100) – oferta 
najtańsza ze złożonych w postępowaniu. 

                  Oferta w kryterium cena zamówienia (z podatkiem VAT) otrzymała 100 pkt. 
                  Łącznie oferta od wszystkich członków komisji otrzymała 400 pkt. 

 
7. Zadanie Nr 7:  MONA-KONTRA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mjr Hubala 6, 16-400 Suwałki, w której zaoferowano cenę wykonania całego 

zamówienia (z podatkiem VAT) 65.855,42 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 42/100) – oferta 
najtańsza ze złożonych w postępowaniu. 

                  Oferta w kryterium cena zamówienia (z podatkiem VAT) otrzymała 100 pkt. 
                  Łącznie oferta od wszystkich członków komisji otrzymała 400 pkt. 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że  w postępowaniu złożonych zostało prawidłowo i podlegało ocenie siedem ofert. 
 
Oferta nr 7 firmy FRANKO DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Al. 1000-lecia P.P. 4, 15-111 Białystok została odrzucona. 
 
Uzasadnienie odrzucenia: 
Przyczyną odrzucenia oferty jest to, że oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w Rozdziale VI siwz Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienił dokumenty jakie należy umieścić w ofercie, m.in: 

 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert 
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oraz 

 wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) dostaw w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (przynajmniej dwie) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 
W dniu 12 marca 2013 r. pismem PM/EO-343-6/13 firma FRANKO DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.   została wezwana do uzupełnienia w/w dokumentów. 
W wyznaczonym terminie dokumenty nie wpłynęły. Brak w/w dokumentów spowodował niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia.  
Mając na uwadze powyższe, oferta nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona                
w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust.1 pkt 2 cytowanej na wstępie ustawy. 
 
Umowy zostaną zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Warszawa, dnia 22 marca 2013 r. 
 


