
 
 
(DZp/DŻ/8/14) Rybnik,  12.12.2014 r. 
  

 
Do wszystkich Wykonawców 
 
 

 
 
Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawy mięsa, drobiu i ryb dla potrzeb SP ZOZ 
Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
(DZp/DŻ/8/14). 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

DLA PAKIETU 1, 2 

 
 

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez SP ZOZ Państwowy Szpital dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy mięsa, drobiu i ryb dla potrzeb 
SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
(DZp/DŻ/8/14) Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), 
dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert określonego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: cena 100%. 
 
 
W zakresie Pakietu 2 – Mięso drobiowe - Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę 
złożoną przez: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) siedziba 
i adres Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę 
Wartość brutto 

Liczba punktów: 
kryterium CENA - 

waga 100% 

1 

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 
DROBIU „MARICA” 
Spółka Jawna J.M.E.K. Wróbel 
43-300 Bielsko-Biała 
Ul. Straconki 20 

 
108 612,00 zł 

 
100,00 pkt 

 
 
 
 
 
 



Druga oferta została złożona przez: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) siedziba 
i adres Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę 
Wartość brutto 

Liczba punktów: 
kryterium CENA - 

waga 100% 

2 

PHU “TINA” 
Bejm Danuta 
42-284 HERBY 
Ul. Żeromskiego2 

108 760,57 zł 99,90 pkt 

Złożono dwie oferty, niepodlegające odrzuceniu. 
 

W/w postępowaniu przetargowym Zamawiający  unieważnia  Pakiet nr  1 – Mięso 
wieprzowe i wołowe. 
Prawne uzasadnienie unieważnienia: 
Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, unieważnia w/w 
postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 
którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

Faktyczne uzasadnienie unieważnienia: 
W w/w postępowaniu przetargowym została złożona oferta, której cena przewyższała kwotę, 
jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
Ponadto Zamawiający  unieważnia  Pakiet nr 3 - Ryby. 
Prawne uzasadnienie unieważnienia: 
Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia w tym Pakiecie, ponieważ nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu. 
 

Faktyczne uzasadnienie unieważnienia: 
W w/w postępowaniu przetargowym na Pakiety nr 3 (Ryby) nie złożono żadnej oferty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Z poważaniem 
 


