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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 2014 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) 55.216,37 zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych 37/100) – 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) 37.108,43 zł. (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto osiem złotych 
43/100) – 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

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) 26.578,24 zł. (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem 24/100) – 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. 

 
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) 93.036,75 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści sześć złotych 75/100) – 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: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Giżycku z/s w Gajewie ul. Suwalska 11, 11-500 Giżycko, w której zaoferowano 

cenę wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT) 19.253,25 zł. (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 
25/100) – 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: PAKROM sp.j. z siedzibą przy ul. Suwalskiej 25, 11-500 Giżycko, w której zaoferowano cenę wykonania całego zamówienia       

(z podatkiem VAT) 25.153,50 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 50/100) – 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) 67.289,78 zł. (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 78/100) – 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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Ponadto Zamawiający informuje, że w postępowaniu złożonych zostało prawidłowo i podlegało ocenie sześć ofert. 
Oferta nr 7 Piekarni Tradycyjnej Anna Kamińska ul. Sportowa. 13, Nowa Wieś Ełcka, 19-300 Ełk 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 XI siwz Do oferty należy dołączyć n/w dokumenty wymienił dokumenty jakie 
należy umieścić, m.in: 
3. Wypełniony „Formularz oferty”, stanowiący Załącznik Nr 1 do siwz.  

W złożonej ofercie była tylko jedna strona Załącznika Nr 1. 
W dniu 14 kwietnia 2014 r. pismem PM/EO-343-672014 Piekarnia Tradycyjna Anna Kamińska ul. Sportowa 13, Nowa Wieś Ełcka 19-300 Ełk, została 
wezwana do uzupełnienia w/w dokumentu. 
W wyznaczonym terminie dokument nie wpłynął. Brak w/w dokumentu 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 17 kwietnia 2014 r. 
 
 
            Dyrektor Pałacu Młodzieży 

               mgr Urszula Wacowska 


