
Kochłowy, 08.12.2021 r. 

 

DPS.2622.1.2021 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT W RAMACH  
I,VI, VII, VIII, X CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.: „Sukcesywna dostawa 

artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w okresie 

01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. części I-XIII” w zakresie następujących części zamówienia: 

 

Część I zamówienia: „Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich” 

Część VI zamówienia: „Dostawa pasztetu drobiowego” 

Część VII zamówienia: „Dostawa produktów sypkich, słodyczy” 

Część VIII zamówienia: „Dostawa napoi, soków, kompotów” 

Część X zamówienia: „Dostawa przypraw, przetworów, produktów strączkowych” 

 

I. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w ramach części I zamówienia: 

„Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich” 

 

 Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w imieniu Domu 

Pomocy Społecznej w Kochłowach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

 pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w 

Kochłowach w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. części I-XIII” w ramach części I 

zamówienia wybrana została jako najkorzystniejsza oferta 2 złożona przez: 

PPHU „JOHN” PAWEŁ JOHN 

GROTNIKI, UL. ŹRÓDLANA 5 

64-140 WŁOSZAKOWICE 

Za wynagrodzeniem : 60.881,10 zł 

Słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i 10/100 

 

 

 



Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 239 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na 
podstawie kryteriów oceny oferty określonych w specyfikacji warunków zamówienia.  

Uzasadnienie faktyczne: 

Wybrana oferta najkorzystniejsza uzyskała najwyższą liczbę punktów: 

- liczba punktów w kryterium cena brutto oferty -100 pkt 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz punktacją przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny oferty i łączną punktacją: 

 
Nr  

oferty 

Nazwa/imiona i nazwiska oraz siedziba lub 
miejsce prowadzonej działalności gospodarczej 
albo miejsce zamieszkania wykonawcy, którego 

oferta została otwarta 

 

Cena brutto 
zł 

Liczba 
punktów 
w ramach 
kryterium 

cena 
brutto 
oferty 

1. ELDAR MIĘSO WĘDLINY SP.Z.O.O 
KOŃSKA WIEŚ 13 
62-872 GODZIESZE 

 

88.533,90  

 

68,75 

2. PPHU „JOHN” PAWEŁ JOHN 
GROTNIKI, UL. ŹRÓDLANA 5 
64-140 WŁOSZAKOWICE 

 

60.881,10 

 

100 

3. PRZETWÓRSTWO MIĘSA „STEK-POL” 
KAZIMIERZ STEMPNIEWICZ, JACEK 
STEMPNIEWICZ, MICHALINA STEMPNIEWICZ 
SPÓŁKA JAWNA 
GRABÓW PUSTKOWIE 10 A 
63-520 GRABÓW NAD PROSNĄ 

 

 

76.318,62 

 

 

79,77 

 

 

II. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w ramach części  

VI zamówienia: „Dostawa pasztetu drobiowego” 

 Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w imieniu Domu 

Pomocy Społecznej w Kochłowach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w 

Kochłowach w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. części I-XIII” w ramach części VI 

zamówienia wybrana została jako najkorzystniejsza oferta 1 złożona przez: 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „POLARIS” 
MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA 

UL. ŻOŁNIERSKA 20a 
62-800 KALISZ 



Za wynagrodzeniem : 1.764,00 zł 

Słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt cztery złotych i 00/100 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 239 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na 
podstawie kryteriów oceny oferty określonych w specyfikacji warunków zamówienia.  

Uzasadnienie faktyczne: 

Wybrana oferta najkorzystniejsza uzyskała najwyższą liczbę punktów: 

- liczba punktów w kryterium cena brutto oferty -100 pkt 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz punktacją przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny oferty i łączną punktacją: 

 
Nr  

oferty 

Nazwa/imiona i nazwiska oraz siedziba lub 
miejsce prowadzonej działalności gospodarczej 
albo miejsce zamieszkania wykonawcy, którego 

oferta została otwarta 

 

Cena brutto 
zł 

Liczba 
punktów 
w ramach 
kryterium 

cena 
brutto 
oferty 

1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWE „POLARIS” MAŁGORZATA 

GRUSZCZYŃSKA 
UL. ŻOŁNIERSKA 20a 

62-800 KALISZ 
 

 

1.764,00  

 

100 

 

III. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w ramach części  

VII zamówienia: „Dostawa produktów sypkich, słodyczy” 

 Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w imieniu Domu 

Pomocy Społecznej w Kochłowach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. 

 „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w 

Kochłowach w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. części I-XIII” w ramach części VII 

zamówienia wybrana została jako najkorzystniejsza oferta 1 złożona przez: 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „POLARIS” 
MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA 

UL. ŻOŁNIERSKA 20a 
62-800 KALISZ 

Za wynagrodzeniem : 16.684,83 zł 

Słownie: szesnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złotych i 83/100 

 



Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 239 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na 
podstawie kryteriów oceny oferty określonych w specyfikacji warunków zamówienia.  

Uzasadnienie faktyczne: 

Wybrana oferta najkorzystniejsza uzyskała najwyższą liczbę punktów: 

- liczba punktów w kryterium cena brutto oferty -100 pkt 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz punktacją przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny oferty i łączną punktacją: 

 
Nr  

oferty 

Nazwa/imiona i nazwiska oraz siedziba lub 
miejsce prowadzonej działalności gospodarczej 
albo miejsce zamieszkania wykonawcy, którego 

oferta została otwarta 

 

Cena brutto 
zł 

Liczba 
punktów 
w ramach 
kryterium 

cena 
brutto 
oferty 

1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWE „POLARIS” MAŁGORZATA 

GRUSZCZYŃSKA 
UL. ŻOŁNIERSKA 20a 

62-800 KALISZ 
 

 

16.684,83 

 

100 

 

IV. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w ramach części  
VIII zamówienia:  „Dostawa napoi, soków, kompotów” 

 

 Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w imieniu Domu 

Pomocy Społecznej w Kochłowach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w 

Kochłowach w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. części I-XIII” w ramach części VIII 

zamówienia wybrana została jako najkorzystniejsza oferta 1 złożona przez: 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „POLARIS” 
MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA 

UL. ŻOŁNIERSKA 20a 
62-800 KALISZ 

Za wynagrodzeniem : 4.842,94 zł 

Słownie: cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa złote i 94/100 

Uzasadnienie prawne: 



Zgodnie z art. 239 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na 
podstawie kryteriów oceny oferty określonych w specyfikacji warunków zamówienia.  

Uzasadnienie faktyczne: 

Wybrana oferta najkorzystniejsza uzyskała najwyższą liczbę punktów: 

- liczba punktów w kryterium cena brutto oferty -100 pkt 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz punktacją przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny oferty i łączną punktacją: 

 
Nr  

oferty 

Nazwa/imiona i nazwiska oraz siedziba lub 
miejsce prowadzonej działalności gospodarczej 
albo miejsce zamieszkania wykonawcy, którego 

oferta została otwarta 

 

Cena brutto 
zł 

Liczba 
punktów 
w ramach 
kryterium 

cena 
brutto 
oferty 

1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWE „POLARIS” MAŁGORZATA 

GRUSZCZYŃSKA 
UL. ŻOŁNIERSKA 20a 

62-800 KALISZ 
 

 

4.842,94 

 

100 

 

V. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w ramach części  
X zamówienia:  „Dostawa przypraw, przetworów, produktów strączkowych” 

 

 Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w imieniu Domu 

Pomocy Społecznej w Kochłowach informują, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. 

 „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w 

Kochłowach w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. części I-XIII” w ramach części X 

zamówienia wybrana została jako najkorzystniejsza oferta 1 złożona przez: 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „POLARIS” 
MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA 

UL. ŻOŁNIERSKA 20a 
62-800 KALISZ 

Za wynagrodzeniem : 21.382,29 zł 

Słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i 29/100 

 

 

 



Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 239 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na 
podstawie kryteriów oceny oferty określonych w specyfikacji warunków zamówienia.  

Uzasadnienie faktyczne: 

Wybrana oferta najkorzystniejsza uzyskała najwyższą liczbę punktów: 

- liczba punktów w kryterium cena brutto oferty -100 pkt 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz punktacją przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny oferty i łączną punktacją: 

 
Nr  

oferty 

Nazwa/imiona i nazwiska oraz siedziba lub 
miejsce prowadzonej działalności gospodarczej 
albo miejsce zamieszkania wykonawcy, którego 

oferta została otwarta 

 

Cena brutto 
zł 

Liczba 
punktów 
w ramach 
kryterium 

cena 
brutto 
oferty 

1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWE „POLARIS” MAŁGORZATA 

GRUSZCZYŃSKA 
UL. ŻOŁNIERSKA 20a 

62-800 KALISZ 
 

 

21.382,29 

 

100 

 

 

 


