
Baborów, 30.12.2022 r. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baborowie 

ul. Wiejska 5a 

48-120 Baborów 

77 403 69 50 

 

ZSP.26.2.2022      

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Na podstawie  art. 239 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1710 t.j.) zwanej dalej Pzp, Zamawiający informuje: 

Zamawiający: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baborowie, ul. Wiejska 5A, 48-120 Baborów 

tel. 77 403 69 50, fax 77 403 69 50, e-mail: zs_baborow@wodip.opole.pl 

Nazwa zamówienia: 

„Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

w Baborowie w 2023 roku – kolejne postępowanie.” 

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, 

którego ofertę wybrano: 

Część 1 – Różne produkty spożywcze 

Wybrano ofertę : 

Chłodnia Bałwanek 

Tomasz Leks 

ul. Dunikowskiego 24 

47-200 Kędzierzyn Koźle 

Zestawienie przyznanej punktacji: 

Lp. Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Punktacja 

przyznana 

ofercie  

w kryterium 

cena 

Termin 

realizacji 

zamówienia 

Łączna 

punktacja 

 

1. 

Chłodnia Bałwanek 

Tomasz Leks 

ul. Dunikowskiego 24 

47-200 Kędzierzyn Koźle 

60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

Uzasadnienie wyboru:  

mailto:zs_baborow@wodip.opole


Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w wyniku badania i oceny oferta 

uzyskała największą ilość punktów tj. 100,00 pkt. Oferta Przedsiębiorstwa Usług Rolniczo – 

Gospodarczych „AGRA” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Firmowej 5, 45-594 Opole została odrzucona 

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 z uwagi na to, iż zawiera błąd w obliczeniu ceny lub kosztu.  

Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zgodnie z art. 577 tejże ustawy 

w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez 

Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.  

 

Część 2 – Jaja  

Wybrano ofertę : 

Chłodnia Bałwanek 

Tomasz Leks 

ul. Dunikowskiego 24 

47-200 Kędzierzyn Koźle 

Zestawienie przyznanej punktacji: 

 

Lp. Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Punktacja 

przyznana 

ofercie  

w kryterium 

cena 

Termin 

realizacji 

zamówienia 

Łączna 

punktacja 

 

1. 

Chłodnia Bałwanek 

Tomasz Leks 

ul. Dunikowskiego 24 

47-200 Kędzierzyn Koźle 

60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w wyniku badania i oceny oferta 

uzyskała największą ilość punktów tj. 100,00 pkt.  Oferta F.H.U DANEK Adriana Mielnik z siedzibą 

w Głubczyce Sady 41, 48-100 Głubczyce została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 z uwagi 

na brak oferty wraz z załącznikami złożonej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, co jest niezgodne z treścią działu XIII pkt 2 

SWZ oraz art. 63 ustawy Pzp 



Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zgodnie z art. 577 tejże ustawy 

w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez 

Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.  
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