
Świdnik, 25.08.2015r. 

 

Informacja o wyborze dostawców artykułów żywnościowych 

do stołówki Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. 

 

Adres: ul. Hotelowa 6, 21- 043 Świdnik. 

Tel. 81/751- 68- 79;81/751- 61- 10;e- mail: internat@pcez.pl 

Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Interna-

tu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. 

W okresie od 27 lipca do 20 sierpnia trwało postępowanie w formie pisemnego przetargu otwartego, 

dotyczące zaopatrzenia stołówki w artykuły spożywcze w roku szkolnym 2015/2016. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera podział artykułów żywnościowych na poszczegól-

ne pakiety, orientacyjną ilość towaru w każdym asortymencie, częstotliwość oraz terminy dostaw. 

 

Informacja o wyborze oferentów : 

 

Pakiet I- pieczywo. 

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) wynosi 18.000 zł. 

Jako Wykonawca została wybrana PIEKARNIA s.c. Jolanta i Łukasz Sudzik   

Al. Armii Krajowej 4,  21-040 Świdnik 

Cena wybranej oferty: 13.986,41 zł. 

Oferta z najniższą ceną: 12.953,35 zł. 

Oferta z najwyższą ceną: 18.245,39 zł. 

Oferta firmy z najniższą ceną została unieważniona ze względu na brak możliwości kontaktu z oferen-

tem w celu ustalenia warunków współpracy. 

 

Pakiet II- artykuły spożywcze. 

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) wynosi 21.000 zł. 

Jako Wykonawca została wybrana firma „KARO” Sp.z o.o. 

ul. Kraczewicka 180,  24-320 Poniatowa.  

Cena wybranej oferty: 18.417,97 zł. 

Oferta z najniższą ceną: 18.417,97 zł. 

Oferta z najwyższą ceną: 25.180,53 zł. 
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Pakiet III- mięso wieprzowe  

Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT) wynosi 8.000 zł. 

Jako Wykonawcę wybrano firmę EB SP. z o.o.   

ul. Cisowa 9,  20-703 Lublin 

Cena wybranej oferty: 5.397,00 zł. 

Oferta z najniższą ceną: 4.646,55 zł. 

Oferta z najwyższą ceną: 5.978,92 zł. 

Oferta Firmy z najniższą ceną została unieważniona, gdyż w sporządzonym kosztorysie ofertowym 

nie wyceniła kilku pozycji produktów przez nas sugerowanych - prawdopodobnie ze względu na ich 

brak w swoim asortymencie, tym samym zaniżając ogólną wartość brutto towarów. 

 

 

Pakiet IV- produkty mięsno- wędliniarskie. 

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) : 20.000 zł. 

Jako Wykonawcę wybrano firmę  Przetwórstwo Mięsa, Handel i Produkcja Piekarnicza                   

Bonifacy Dawidczyk,  ul. Spółdzielcza 17,  23-110  Krzczonów 

Cena wybranej oferty: 16.235,63 zł. 

Oferta z najniższą ceną: 16.235,63 zł. 

Oferta z najwyższą ceną: 23.367,37 zł. 

 

Pakiet V- drób i produkty drobiowe świeże. 

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) : 10.000 zł. 

Jako Wykonawcę wybrano firmę  „ANMIT”  Anna Gęca                                                                         

ul. Strojnowskiego 11,   20-386 Lublin 

Cena wybranej oferty:   9.403,80 zł. 

Oferta z najniższą ceną:   9.403,80zł. 

Oferta z najwyższą ceną:       11.033,19 zł. 

 

 



 

Pakiet VI - warzywa i owoce. 

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) : 17.000 zł. 

Jako Wykonawcę wybrano  Sklep „Warzywko” Danuta Kwiatkowska                                             

ul. Niepodległości 24,   21- 040 Świdnik. 

Cena wybranej oferty: 17.825,00 zł. 

Oferta z najniższą ceną: 17.825,00 zł. 

Oferta z najwyższą ceną: 17.825,00 zł. 

 

Pakiet VII- ziemniaki. 

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) : 10.000 zł. 

Jako Wykonawcę wybrano P. Henryka Wójcika, Ksawerówka 13, 21- 060 Fajsławice 

Cena wybranej oferty: 7.704,00 zł 

Oferta z najniższą ceną: 7.704,00 zł. 

Oferta z najwyższą ceną: 9.600,00zł. 

 

Pakiet VIII- Produkty mleczarskie. 

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) wynosi 25.000 zł.  

Jako Wykonawca została wybrana Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach      

ul. Zamojska 26,  21-050 Piaski 

Cena wybranej oferty: 23.521,66 zł. 

Oferta z najniższą ceną: 19.065,63 zł. 

Oferta z najwyższą ceną: 23.521,66 zł. 

Firma, która zaoferowała najniższą cenę - podała błędne wyliczenia w kosztorysie ofertowym, tym 

samym zaniżając ogólną cenę brutto sugerowanych przez nas produktów. Firma dobrowolnie wycofa-

ła się z przetargu. 

 

 

 

 

 



 

Pakiet IX- ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne i owocowe. 

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) wynosi 8.000 zł.  

Jako Wykonawca została wybrana firma ICE – CREAM  Sp. z o.o.                                                

ul. Rejowiecka 169,  22-100 Chełm  

Cena wybranej oferty:   7.439,25 zł. 

Oferta z najniższą ceną:   7.439,25 zł. 

Oferta z najwyższą ceną:   8.407,47 zł. 

 

 

Pakiet X- jaja spożywcze. 

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) wynosi 2.000 zł.  

Jako Wykonawca został wybrany „Elmor” Marcin Moryc,                                                                

ul. Bursaki 6, 20- 150 Lublin.   

Cena wybranej oferty: 1.593,90 zł. 

Oferta z najniższą ceną: 1.593,90 zł. 

Oferta z najwyższą ceną: 2.076,90 zł. 

Informacja o wynikach postępowania i wyborze dostawców dostępna jest również w biurze intendenta 

stołówki Internatu P.C.E.Z. w Świdniku przy ul. Hotelowej 6. 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku składa podziękowanie wszystkim uczestnikom 

przetargu, którzy zechcieli złożyć oferty i uczestniczyć w postępowaniu. 

 

 

   Sporządził:      Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Aneta Adamiak        Leszek Onuszkiewicz 


