
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KODRĘBIE 

ul. 22 Lipca 7, 97 – 512 Kodrąb 

 44 6819325 wew. 43  44 6819325 wew.46 

e-mail: gopskodrab@op.pl 

 

 

Kodrąb, 04.09.2013 r. 
 
Numer sprawy: GOPS.271.1.2013 
 

 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,   
numer sprawy: GOPS.271.1.2013, nazwa zadania: Przygotowanie i dostawa posiłków 
dla dzieci uczęszczających do szkół znajdujących się na terenie gminy Kodrąb. 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
 
 

1) Nazwa Firmy:  Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„Fel – Med.” Sp. z o.o. 

Adres:   ul. Szpitalna 6, 92 – 207 Łódź 
Cena brutto oferty: 25 832,52 zł  
 
 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: 
 
- oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ,  
-     oferta cenowa 100%. 
 
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym  
w sprawie podpisania umowy w dniu 16.09.2013 r.   
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 
 
W prowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert, odrzucono 2 oferty, wykluczono 2 
Wykonawców.  
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

 
1) Nazwa Firmy:  P.P.H.U. „LAMINEX” Tomasz Cichuta 

Adres: Blok Dobryszyce, ul. Kochanowskiego 90c,  
97-505 Dobryszyce 

Cena brutto oferty: 38 495,52 zł  
 

2) Nazwa Firmy:  F.H.U. CZESTER Czesław Gonera 
Adres:   ul. Brzeźnicka 22, 97-500 Radomsko 
Cena brutto oferty: 33 357,96 zł  

mailto:gopskodrab@op.pl


 
3) Nazwa Firmy:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe  

„BAK – POL” Jan Bakalarz 
Adres:   ul. Wojska Polskiego 7, 97 – 545 Gomunice 
Cena brutto oferty: 33 285,60 zł  
 

4) Nazwa Firmy:  Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„Fel – Med.” Sp. z o.o. 

Adres:   ul. Szpitalna 6, 92 – 207 Łódź 
Cena brutto oferty: 25 832,52 zł  
 

5) Nazwa Firmy:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe  
spółka  cywilna Henryk Kowalski, Janina Kowalska  

Adres:   ul. Sienkiewicza 25, 97 – 400 Bełchatów  
Cena brutto oferty: 39 002,04 zł  

 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostali wykluczeni następujący 
Wykonawcy: 
 

 
1) Nazwa Firmy:  P.P.H.U. „LAMINEX” Tomasz Cichuta 

Adres: Blok Dobryszyce, ul. Kochanowskiego 90c,  
97-505 Dobryszyce 

 
Wykonawca nie przedstawił spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. W złożonej ofercie Wykonawca złożył wykaz, w którym zawarł informację 
o usługach cateringowych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert o łącznej wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto, w tym jedna usługa 
cateringowa o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto. Jednakże w ofercie brak było 
dowodów, że główne usługi cateringowe zostały wykonane należycie.  
W złożonej ofercie osoba, która została wykazana jako osoba zdolna do wykonania 
zamówienia posiada tytuł czeladnika w zawodzie kuchmistrzostwo, zatem nie spełniała 
wymogów stawianych przez Zamawiającego, nie posiadała tytułu dietetyka lub technologa 
żywienia zbiorowego. 
Dnia 30.08.2013 r. zostało wysłane wezwanie do złożenia wyjaśnień, oświadczeń, 
dokumentów lub pełnomocnictw. Firma P.P.H.U. „LAMINEX” Tomasz Cichuta nie 
dostarczyła dokumentów w wyznaczonym terminie. Wykonawca nie wykazał spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, zatem zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień 
publicznych Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania. 
  

 
2) Nazwa Firmy:  F.H.U. CZESTER Czesław Gonera 

Adres:   ul. Brzeźnicka 22, 97-500 Radomsko 
 

Wykonawca nie przedstawił spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. W złożonej ofercie Wykonawca złożył wykaz, w którym zawarł informację 
o usługach cateringowych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert o łącznej wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto, w tym jedna usługa 
cateringowa o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto. Jednakże w ofercie brak było 
dowodów, że główne usługi cateringowe zostały wykonane należycie.  
W złożonej ofercie nie została jednoznacznie wykazana osoba zdolna do wykonania 
zamówienia, czyli taka która posiada tytuł dietetyka lub technologa żywienia zbiorowego. 



Dnia 30.08.2013 r. zostało wysłane wezwanie do złożenia wyjaśnień, oświadczeń, 
dokumentów lub pełnomocnictw. Firma F.H.U. CZESTER Czesław Gonera nie dostarczyła 
dokumentów w wyznaczonym terminie. Wykonawca nie wykazał spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, zatem zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych 
Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania. 
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty: 
 

1) Nazwa Firmy:  P.P.H.U. „LAMINEX” Tomasz Cichuta 
Adres: Blok Dobryszyce, ul. Kochanowskiego 90c,  

97-505 Dobryszyce 
 

2) Nazwa Firmy:  F.H.U. CZESTER Czesław Gonera 
Adres:   ul. Brzeźnicka 22, 97-500 Radomsko 

 
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę, 
jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego.  
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający 
informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu 
wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia  
o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 
(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
2) odrzucenia oferty wykonawcy 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.  

 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907). 
 
Informację o rozstrzygnięciu przetargu umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 

www.bip.kodrab.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 

       Kierownik GOPS 
                 ( - ) 
mgr Renata Kowalska
  

 

 

 


