
Rypin, dnia 21.10.2013 r. 
 

OBWIESZCZENIE 
 
dotyczy: wyniki przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów spożywczych 

do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 
ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin 

 

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin, 
działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
zawiadamia o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie jak w tytule. 

W dniu 22.10.2013 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie 
i wybór ofert na ww. dostawy. 

Poniższe zestawienie przedstawia wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, 
zaoferowane przez nich ceny oraz oferty najkorzystniejsze w poszczególnych pakietach: 

 
Pakiet 1 – mięso i wyroby wędliniarskie 

Oferta nr 5 
Firma Handlowa „Krecik” Piotr Wiśniewski, ul. Koszarowa 3, 87-500 Rypin 
Wartość brutto: 123.894,70 zł 

 
Pakiet 2 – drób 

Oferta nr 5 
Firma Handlowa „Krecik” Piotr Wiśniewski, ul. Koszarowa 3, 87-500 Rypin 
Wartość brutto: 47.960,00 zł 

 
Pakiet 3 – warzywa i owoce 

Oferta nr 3 
Hurtownia „OLDEM” Dorota i Lech Olszewscy, ul. Warszawska 16, 87-500 Rypin 
Wartość brutto: 36.836,47 zł 

 
Pakiet 4 – ziemniaki  

Oferta nr 3 
Hurtownia „OLDEM” Dorota i Lech Olszewscy, ul. Warszawska 16, 87-500 Rypin 
Wartość brutto: 23.940,00 zł 

 
Pakiet 5 – nabiał 

Oferta nr 5 
Firma Handlowa „Krecik” Piotr Wiśniewski, ul. Koszarowa 3, 87-500 Rypin 
Wartość brutto: 31.590,00 zł 

 
 



Pakiet 6 – różne artykuły spożywcze 
Oferta nr 2 
ABER Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8 85-758 Bydgoszcz 
Wartość brutto: 51.185,70 zł 
 

Pakiet 7 – mrożonki 
Oferta nr 1 
IGLOTEX S.A., 83-220 Skórcz, ul. Leśna 2 
Wartość brutto: 13.244,70 zł 

 
Pakiet 8 – ryby 

Oferta nr 3 
Hurtownia „OLDEM” Dorota i Lech Olszewscy, ul. Warszawska 16, 87-500 Rypin 
Wartość brutto: 17.627,40 zł 

 
Pakiet 9 – pieczywo 

Oferta nr 5 
Firma Handlowa „Krecik” Piotr Wiśniewski, ul. Koszarowa 3, 87-500 Rypin 
Wartość brutto: 3.378,00 zł 

 
Wyżej wymienione oferty są ofertami najkorzystniejszymi w poszczególnych 

pakietach - spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ, 
uzyskały maksymalną liczbę punktów w każdej części, w ramach kryterium: cena, gdzie cena 
100% = 100 pkt. 

Zgodnie z art.94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający zawiera umowę w sprawie 
zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane 
w inny sposób. 

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ww ustawy umowa może być zawarta przed 
upływem terminów określonych w art.94 ust.1 pkt 2 ustawy, jeżeli w postępowaniu złożono 
tylko jedną ofertę. 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę 
w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 
1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie 
wykluczono żadnego wykonawcy. 
 
Dziękujemy za udział w postępowaniu. 


