
Zamawiający:   Zespół Szkół Specjalnych, ul. Królewska 19,  47–400 Racibórz 
 
 
OGŁOSZENIE   O  WYBORZE  OFERT w zakresie części I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII.  
 
Przedmiot zamówienia:  
Dostawy artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu w 
2021r., w tym:  część I – mięso i produkty mięsne; część II – różne produkty spożywcze; 
część III – produkty mleczarskie; część IV – warzywa i  owoce świeże i kiszone; część V – 
pieczywo, wyroby piekarskie; część VI – mrożone warzywa, owoce; część VII – ryby i 
przetwory rybne; VIII – produkty dietetyczne /bezglutenowe/. 
 
Postępowanie prowadzone w trybie: zaproszenie do składania ofert. 
Kryterium oceny ofert: najniższa cena = 100% = 100 punktów  
 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu  18.12.2020r.  o godz. 10:30 w Zespole 
Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19, w pokoju nr 
129. 
 
Część I – mięso i produkty mięsne 
  
W postępowaniu  w zakresie części I  nie złożono ofert. 
  
Część II – różne produkty spożywcze 
 
W postępowaniu  w zakresie części II  nie złożono ofert. 
  
Część III – produkty mleczarskie  
  
W postępowaniu  w zakresie części III  nie złożono ofert. 
 
Część IV – warzywa i owoce świeże i kiszone 
 
Wybrany Wykonawca: Solfrucht S.J 
                                      ul. Rudzka 103 
                                      47-400 Racibórz 
  
cena oferty brutto:    15336,72   -  100 pkt. 
 
Uzasadnienie: 
W postępowaniu  w zakresie części IV zostały złożone dwie oferty. 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:  JEDNA 
Wykonawcy  wykluczeni z postępowania: BRAK 
 
Część V – pieczywo, wyroby piekarskie  
  
W postępowaniu  w zakresie części V nie złożono ofert. 
 
 
 
 
 
 



Część VI – mrożone warzywa, owoce  
  
Wybrany Wykonawca: Nordis S.A. 
                                      ul. Głogowska 35 
                                      45-315 Opole 
 
cena oferty brutto:   2617,76   -  100 pkt. 
 
Uzasadnienie: 
W postępowaniu  w zakresie części VI została złożona jedna oferta. 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:  BRAK 
Wykonawcy  wykluczeni z postępowania: BRAK 
 
  
Część VII – ryby i przetwory rybne  
  
Wybrany Wykonawca: Nordis S.A. 
                                      ul. Głogowska 35 
                                      45-315 Opole 
 
cena oferty brutto:        3721,20  -  100 pkt. 
 
Uzasadnienie: 
W postępowaniu  w zakresie części VI została złożona jedna oferta. 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:  BRAK 
Wykonawcy  wykluczeni z postępowania: BRAK 
 
 
 
Część VIII – produkty dietetyczne /bezglutenowe/  
  
W postępowaniu  w zakresie części VIII nie złożono ofert. 
 
 
 
 
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego oraz na stronie internetowej: 
http://www.bip.powiatraciborski.pl/zss/zamowienia.html  
 
 
  
 
 
Racibórz, 18 grudnia 2020r. 
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