
 

1 

 

 

 

Kolbuszowa, dnia 23.08.2019 

 

Informacja o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego 

przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Przedszkole „Słoneczny Zakątek” Ewelina Mokrzycka, ul. Jana Pawła II 19, 36-100 

Kolbuszowa, NIP 8141565949, REGON 181128567. 

Zapytanie ofertowe 5/2019 z dnia 07.08.2019 roku - Dostawa produktów żywnościowych do 

Żłobka „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej – część II dostawa pieczywa i wyrobów 

cukierniczych oraz część VII dostawa produktów sypkich i pozostałych artykułów 

spożywczych 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie prowadzone było zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną  

w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014 – 2020. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Żłobka 

„Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej tj.  pieczywa, mięsa i wędlin, nabiału, produktów sypkich 

i pozostałych artykułów spożywczych, ryb, warzyw i owoców, warzyw i owoców mrożonych 

według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, w ramach realizacji projektu pt. 

„Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa VII, 

Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie. 

 

Przedmiot zamówienia obejmował 7 części:  

- Część I – Mięso i wędliny, 

- Część II – Pieczywo i wyroby cukiernicze, 

- Część III – Ryby, 

- Część IV – Nabiał,  

- Część V – Warzywa i owoce, 

- Część VI – Mrożonki –warzywa i owoce, 

- Część VII – Produkty sypkie i pozostałe artykuły spożywcze. 

 

Przedmiotem niniejszego postępowania były dostawy w ramach II i VII części 

zamówienia.   
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Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 2 oferty: 

 

1. Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POLARIS” Małgorzata 

Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz, cena oferty za realizację: 

- VII części zamówienia wynosi 72 819,60 zł, 

2. Oferta nr 2 – Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu „Samopomoc Chłopska” w 

Kolbuszowej, ul. Rzeszowska 28, 36-100 Kolbuszowa, cena oferty za realizację: 

 – II części zamówienia wynosi 8 401,60 zł,  

 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów 

oceny ofert: 

- cena oferty 100 % 

 

Za najkorzystniejsze uznane zostały następujące oferty:  

 

a. Na wykonanie części II przedmiotu zamówienia oferta złożona przez Spółdzielnię 

Zaopatrzenia i Zbytu „Samopomoc Chłopska” w Kolbuszowej, ul. Rzeszowska 28, 36-100 

Kolbuszowa. Oferta uzyskała największą liczbę punktów w wymaganym kryterium. 

 

b. Na wykonanie części VII przedmiotu zamówienia oferta złożona przez Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno – Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20 a, 62-800 

Kalisz. Oferta uzyskała największą liczbę punktów w wymaganym kryterium. 

 

 

Wybrani Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożyli 

najkorzystniejsze oferty na wskazane części przedmiotu zamówienia. 

 

Dyrektor Przedszkola  

Ewelina Mokrzycka 


