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Gmina Miasto Szczecin 

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie 

ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin 

biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl  

 

Szczecin, dnia 9 grudnia 2021 r. 

 

 

 

Nr referencyjny: ZŻM/21/2021 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Sukcesywne dostawy warzyw i owoców do Zespołu Żłobków 

Miejskich w Szczecinie w 2022 roku” 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 

ze zm.), zwana dalej „ustawą pzp” informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, wybrano następującą ofertę: 

 
„ZBOREK” Z. Kusiak, M. Kusiak  Spółka Jawna 

Przecław 150 
72-005 Przecław 
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PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM: 
 

Ranking 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 

Suma pkt 

1 

„ZBOREK”  
Z. Kusiak, M. Kusiak  

Spółka Jawna 
Przecław 150 

72-005 Przecław 

491.676,15 zł 
 

w tym: 
1) cena za zakres podstawowy 

zamówienia: 361.354,15 zł 
 

2) cena za zakres zamówienia 
objęty prawem opcji: 

130.322,00 zł 
 

- 60 pkt 

400 zł za każdy dzień 
zwłoki w stosunku do 

terminu dostawy 
częściowej, o którym 

mowa w § 3 ust. 5 
umowy 

 
- 20 pkt 

w ciągu tego 
samego dnia co 
dzień dostawy 

(jednak nie później 
niż do godz. 14:00) 

 
- 20 pkt 

100 pkt 

2 

Dariusz Łukasiewicz prowadzący 
jednoosobową działalność 

gospodarczą pod firmą: „Handel 
Hurtowy Dariusz Łukasiewicz”  

ul. Myśliborska, nr 1A 
Baczyna 66-432 

630.658,00 zł 
 

w tym: 
1) cena za zakres podstawowy 

zamówienia: 452.458,00 zł 
 

2) cena za zakres zamówienia 
objęty prawem opcji: 

178.200,00 zł 
 

(po poprawieniu omyłek 
rachunkowych) 

 
- 46,77 pkt 

400 zł za każdy dzień 
zwłoki w stosunku do 

terminu dostawy 
częściowej, o którym 

mowa w § 3 ust. 5 
umowy 

 
- 20 pkt 

w ciągu tego 
samego dnia co 
dzień dostawy 

(jednak nie później 
niż do godz. 14:00) 

 
- 20 pkt 

86,77 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta złożona w postępowaniu przez „ZBOREK” Z. Kusiak, M. Kusiak Spółka Jawna, Przecław 150, 72-005 Przecław, spełnia wymagania określone w 

SWZ i uzyskała 100 punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ. 


