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Gmina Miasto Szczecin 
Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie 

ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin 

biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl  
 

 Szczecin, dnia 01.12.2021 r. 
 

 
Nr referencyjny: ZŻM/20/2021  
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Sukcesywne dostawy nabiału do Zespołu Żłobków Miejskich                        

w Szczecinie w 2022 roku”. 

 

Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), 

udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o cenach zawartych w ofertach, nazwach albo imionach i nazwiskach oraz 

siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte w dniu              

1 grudnia 2021 r.: 

 

 

L.p. 
według 

kolejności 
wpływu 

Wykonawca Cena brutto 

Wysokość kary umownej za 

każdy dzień zwłoki dostawy 
częściowej w stosunku do 

terminu, 
o którym mowa w § 3 ust. 5 

umowy 

Termin wymiany lub 
dostarczenia 

brakujących artykułów 
spożywczych 

1 

HURTOWNIA 
WIELOBRANŻOWA „ROJAN” 

SPÓŁKA JAWNA 
J.PATRUŚ& R. BĄCZYŃSKI 

ZĄBROWO 30 
78-120 GOŚCINO 

 
475.173,36 zł 

 
w tym: 

1) cena za zakres podstawowy 
zamówienia: 351.356,76 zł 

 
2) cena za zakres zamówienia objęty 

prawem opcji: 123.816,60 zł 

 

400 zł za każdy dzień zwłoki w 
stosunku do terminu dostawy 

częściowej, o którym mowa w § 3 

ust. 5 umowy 

w ciągu tego samego 
dnia co dzień dostawy 
(jednak nie później niż 

do godz. 14:00) 
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2 

Spółdzielnia Mleczarska 
Mlekovita 

ul. Ludowa 122 
18-200 Wysokie Mazowieckie 

 
421.261,70 zł 

 

w tym: 
1) cena za zakres podstawowy 

zamówienia: 317.042,46 zł 
 

2) cena za zakres zamówienia objęty 
prawem opcji: 104.219,24 zł 

 

400 zł za każdy dzień zwłoki w 
stosunku do terminu dostawy 

częściowej, o którym mowa w § 3 
ust. 5 umowy 

w ciągu tego samego 
dnia co dzień dostawy 
(jednak nie później niż 

do godz. 14:00) 

3 

AKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. Szczecińska nr 8-10 

Koszalin 75-120 

 
404.461,15 zł 

 

w tym: 
1) cena za zakres podstawowy 

zamówienia: 305.015,63 zł 
 

2) cena za zakres zamówienia objęty 
prawem opcji: 99.445,52 zł 

 

400 zł za każdy dzień zwłoki w 
stosunku do terminu dostawy 

częściowej, o którym mowa w § 3 
ust. 5 umowy 

w ciągu tego samego 
dnia co dzień dostawy 
(jednak nie później niż 

do godz. 14:00) 

4 

 
Dariusz Łobacz prowadzący 
jednoosobową działalność 

gospodarczą pod firmą: 
„Centrum Zaopatrzenia 

Gastronomicznego 
Dariusz Łobacz” 

ul. Liliowa 7 
Wołczkowo 72-003 

 

437.848,39 zł 

 
w tym: 

1) cena za zakres podstawowy 
zamówienia: 328.114,89 zł 

 
2) cena za zakres zamówienia objęty 

prawem opcji: 109.733,50 zł 

 

400 zł za każdy dzień zwłoki w 
stosunku do terminu dostawy 

częściowej, o którym mowa w § 3 
ust. 5 umowy 

w ciągu tego samego 
dnia co dzień dostawy 
(jednak nie później niż 

do godz. 14:00) 

 


