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Racibórz, dnia 13.06.2022 r. 

SA.252.6.2022 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy: postepowania na Dostawę mięsa, wędlin i drobiu z podziałem na części: Część I — 
Dostawa mięsa i wędlin, Część II- Dostawa drobiu na II półrocze 2022 roku 

Zamawiający — Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu zgodnie z art.253 
ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj.: Dz.0 z 2021, 
poz.1129 ze zm. ) informuje: 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty 
Część I — Dostawa mięsa i wędlin 
nazwa(firma): PPHU Zakład Masarski s.c. Stanisław, Henryka Oślizlok 
adres ul. Powstańców Śląskich 24, 44-348 Skrzyszów 
cena brutto: 86 968,00 zł 

Uzasadnienie wyboru faktyczne i prawne: 
W przedmiotowym postępowaniu na część I wpłynęła jedna oferta. Oferta spełnia warunki 
określone w dókumentach zamówienia. Na podstawie art.239 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający wybiera najkorzystniejszą 
ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 

Część II — Dostawa drobiu 
nazwa(firma): Zakład Przetwórstwa Drobiu MARICA Sp. z o.o. sp. k. 
adres ul. Straconki 68, 43-318 Bielsko-Biała 
cena brutto: 30 980,00 zł 

Uzasadnienie wyboru faktyczne i prawne: 
W przedmiotowym postępowaniu na część II wpłynęła jedna oferta. Oferta spełnia warunki 
określone w dokumentach zamówienia. Na podstawie art.239 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający wybiera najkorzysiniejszą 
ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia 

2. Nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz 
punktacja przyznana ofertom 
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Część I Dostawa mięsa i wędlin 

Nazwy i adresy wykonawców, których oferty podlegały ocenione oraz dane w kryteriach 

określonych w SWZ 
Numer 
oferty 

Firma ( nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy • Kryterium Cena 
100% 

2 PPHU Zakład Masarski s.c. Stanisław, Henryka Oślizlok, 

ul. Powstańców S1. 24, 44-348 Skrzyszów 
100 pkt 

Część II Dostawa drobiu 

Nazwy i adresy wykonawców, których oferty podlegały ocenione oraz dane w kryteriach 
określonych w SWZ 

Numer 
oferty 

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Kryterium Cena 
100% 

1 Zakład Przetwórstwa Drobiu „MARICA" sp. zo.o. sp. k. 
Ul. Straconki 68, 43-318 Bielsko - Biała 

100 pkt 

DYREKTOR 
Domu Pom cy Społecznej 

"Złota J n" w Raciborzu 

Malgorz awczyńska 

Sporządził: 

M argota Hildebrand 
St. administrator 


