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Cybinka  15.01.2016 r. 
Nasz znak: ZS.271.4.2015 
Dotyczy:   wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro  dla przedsięwzięcia pn. „Dostawa żywności do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej Zespołu Szkół w Cybince” dla zadani nr 1 - Dostawa produktów mleczarskich  i tłuszcze roślinne   unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro dla przedsięwzięcia pn. „Dostawa żywności do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej Zespołu Szkół w Cybince” dla: Zadanie nr 2 – dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin Zadanie nr 3 – dostawa różnych produktów spożywczych Zadanie nr 4 – dostawa owoców i warzyw i jaj Zadanie nr 5 – dostawa pieczywa Zadanie nr 6 – dostawa mrożonek warzywno-owocowych i lodów Zadanie nr 7 – dostawa ryb i przetworów rybnych oraz postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego  do  

uczestnicy  
postępowania przetargowego 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Zespół Szkół w Cybince informuje, iż w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostawa 
żywności do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej Zespołu Szkół w Cybince” na zadanie nr 1 – 
Dostawa produktów mleczarskich i tłuszcze roślinne za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona 
przez: 

Bema Plus Sp. z o.o.  
ul. Artylerzystów 4/5 

68-200 Żary 
Uzasadnienie 
Wybrana oferta spełnia wszelkie warunki określone przez Zamawiającego, jest jedyną złożoną ofertą. 
Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty: 
1. Bema Plus Sp. z o.o., ul. Artylerzystów 4/5, 68-200 Żary 
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Punktacja przyznana złożonym ofertą: 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy 

Liczba pkt w kryterium Cena   Waga 80% 

Liczba pkt w kryterium Czas dostawy zamówionego towaru od chwili zamówienia Waga 10 % 

Liczba pkt w kryterium Termin płatności za fakturę  Waga 10 % 

Łączna ilość otrzymanych pkt dla poszczególnych ofert  

1. Bema Plus Sp. z o.o., ul. Artylerzystów 4/5, 68-200 Żary 
80 pkt 10 pkt 10 pkt 100 pkt 

 
Informacja o przewidywanym terminie podpisania umowy 
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty faksem lub i/ lub drogą elektroniczną. 
Informacja o unieważnieniu postępowania 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity z Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Zespół Szkół w Cybince 
informuje, iż zostaje unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  
na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostawa żywności do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej 
Zespołu Szkół w Cybince” na: 
Zadanie nr 2 – dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin 
Zadanie nr 3 – dostawa różnych produktów spożywczych 
Zadanie nr 4 – dostawa owoców i warzyw i jaj 
Zadanie nr 5 – dostawa pieczywa 
Zadanie nr 6 – dostawa mrożonek warzywno-owocowych i lodów 
Zadanie nr 7 – dostawa ryb i przetworów rybnych 
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity z Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Uzasadnienie faktyczne: 
W toku badania ofert część Wykonawców nie podała wymaganych w SWIZ kryteriów. W specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia opisane są trzy kryteria oceny ofert: cena brutto, czas dostawy 
zamówionego towaru od chwili zamówienia, termin płatności za fakturę. W Formularzu ofertowym 
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wyznaczono miejsce na wpisanie ceny brutto, zaś nie wyznaczono miejsca na wpisanie oferowanego 
czasu dostawy zamówionego towaru od chwili zamówienia oraz terminu płatności za fakturę. W związku 
z tym nie możliwe było dokonanie oceny ofert.  
 Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z zapisami art. 93 ust. 1. pkt 7 pzp „Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą  
do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego”, przedmiotowe postepowanie podlega unieważnieniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat; 
2. A/a. 


