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Kraków, dnia 6 lipca 2017 r. 

Znak sprawy: DAO2-350-06/17 

 

 

Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

 

 Działając na podstawie treści ogłoszenia o konkursie ofert na dostawę artykułów 

spożywczych, niniejszym pismem zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty 

przedmiotowego postępowania. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 1 (Produkty przemiału ziarna) – została uznana oferta: 

Małgorzaty Gruszczyńskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą 

„POLARIS” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Małgorzata Gruszczyńska,  

z siedzibą w Kaliszu (kod: 62-800), ul. Żołnierska 20A. 

Oferta ta uzyskała 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert.  

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęła następująca niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferta: 

 Kazimiery Poznańskiej-Chlebda prowadzącej działalność gospodarcza pod nazwą 

Kazimiera Poznańska-Chlebda Firma Handlowo-Usługowa „VICTORIA II”,  

z siedzibą w Krakowie (kod: 30-334), ul. Komandosów 1. 

Oferta ta uzyskała 84 punkty według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 2 (Oleje i tłuszcze roślinne) – została uznana oferta: 

Małgorzaty Gruszczyńskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą 

„POLARIS” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Małgorzata Gruszczyńska,  

z siedzibą w Kaliszu (kod: 62-800), ul. Żołnierska 20A. 

Oferta ta uzyskała 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert.  

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęła następująca podlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu  

z postępowania oferta: 
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 Kazimiery Poznańskiej-Chlebda prowadzącej działalność gospodarcza pod nazwą 

Kazimiera Poznańska-Chlebda Firma Handlowo-Usługowa „VICTORIA II”,  

z siedzibą w Krakowie (kod: 30-334), ul. Komandosów 1. 

Oferta ta uzyskała 0 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert, z uwagi na 

zaoferowanie kwoty wyższej od opublikowanej najkorzystniejszej pod względem ceny oferty 

z I etapu postępowania konkursowego. 

 

 


