
Suwałki, 22.12.2022 r. 

Dom Pomocy Społecznej 

„Kalina” w Suwałkach 

Znak sprawy: GO. 251.1.2021 

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez 
prowadzenia negocjacji na „Dostawę mięsa, wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej 
„Kalina” w Suwałkach – znak sprawy GO.251.1.2022 

Zamawiający, Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą 
Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza 
wybrana została oferta:  

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. J. Dyczewscy 
ul. Raczkowska 60 A 
16-400 Suwałki 
 
Na część 1 za cenę brutto 121.383,00 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza została wybrana na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, tj. na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia, tj.: cena 100 %. Oferta wybrana jako najkorzystniejsza 
odpowiada treści przedmiotowej SWZ, spełnia wszystkie graniczne wymogi określone przez Zamawiającego w 
SWZ oraz otrzymała najwyższą liczę punktów w kryterium oceny ofert. 
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. J. Dyczewscy 
ul. Raczkowska 60 A 
16-400 Suwałki 
 
Na część 2 za cenę brutto 133.910,30 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza została wybrana na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, tj. na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia, tj.: cena 100 %. Oferta wybrana jako najkorzystniejsza 
odpowiada treści przedmiotowej SWZ, spełnia wszystkie graniczne wymogi określone przez Zamawiającego w 
SWZ oraz otrzymała najwyższą liczę punktów w kryterium oceny ofert. 
 

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów: 

Zadanie częściowe Nazwa i adres wykonawcy Nazwa kryterium – liczba punktów Razem 
1 Zakład Przetwórstwa Mięsnego 

Sp. J. Dyczewscy 
ul. Raczkowska 60 A 
16-400 Suwałki 

Cena - 100 100 

2 Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
Sp. J. Dyczewscy 
ul. Raczkowska 60 A 
16-400 Suwałki 

Cena - 100 100 

 

 



Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: 

Nr oferty Nr 
części 

Nazwa i adres wykonawcy Uzasadnienie odrzucenia oferty 

2 1 
 
 
 

Dantex Rafałowski  
Spółka Jawna 
ul. Browarna 2 A 
18-400 Łomża 

Uzasadnienie faktyczne: oferta Wykonawcy została 
złożona na innym formularzu asortymentowo – 
cenowym niż był wymagany zapisami SWZ tj. 
załącznik nr 4 do SWZ: 
1) złożony przez Wykonawcę formularz 
asortymentowo – cenowy nie zawierał kolumny o 
nazwie „Nazwa/Producent oferowanego 
asortymentu” . 
2) złożony formularz zawierał inne ilości asortymentu 
niż wymagane w Załączniku nr 4 do SWZ. 
 
Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 i 10 
„1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 
10) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;” 

2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 

 

Informacja o terminie zawarcia umowy: 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust.2, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przewidywany termin podpisania umowy 
28.12.2022 r.  

Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na Dostawę 
mięsa, wędlin oraz drobiu nr GO.251.1.2022 w części 3 Mięso drobiowe i części 4 Wędliny, kiełbasy, pasztety, 
galarety, mielonki drobiowe itp. 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnił postępowanie w części 3 i 4 z powodu, iż wszystkie oferty złożone 
w w/w częściach podlegały odrzuceniu. 

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 2) ustawy Pzp 

Zamawiający informuje, iż niezwłocznie zostanie wszczęte kolejne postępowanie, które będzie dotyczyło tego 
samego przedmiotu zamówienia tj. Mięsa drobiowego oraz Wędlin, kiełbas, pasztetów, galaret, mielonek drobiowych 
itp. 

Zamawiający                                                                           
Dyrektor 

Domu Pomocy Społecznej 
 „Kalina” w Suwałkach 

Barbara Burba 
 


