
Bobowa, dnia 20 listopada 2017 r. 

 

Gminna jednostka Usług Komunalnych w Bobowej 

Ul. Bohaterów Bobowej 6A 

38-350 Bobowa 

Informacja z otwarcia ofert 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na : „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Gminnej 

Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej”. 

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) zamieszcza informację z otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym 

postepowaniu. 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.11.2017 r. o godz.9:00 

Zamawiający na wykonanie 6 pakietów  zamówienia, zamierza przeznaczyć kwotę o wysokości: 

64 777,81 zł  (brutto), w tym na poszczególne pakiety: 

 

 

Pakiet  I zamówienia: warzywa i owoce 

Zamawiający na wykonanie I pakietu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości             
12 284,70 zł  (brutto). 

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu na pakiet  I: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) 
wykonawcy 

Adres wykonawcy 
Cena oferty 
brutto (zł) 

Termin 
wykonania 

Termin 
płatności 

Zasady realizacji 
dostaw w 
trakcie realizacji 
umowy 

6 F.H.U. MIKPOL 
Grzegorz 
Mikołajczyk 

Ul. Dojazdowa 
3, 33-300 Nowy 
Sącz 

12 248,82 31.12.2017 30 dni W tym samym 
dniu nie 
później niż do 
10:00 

3 P.P.H.U. „ZZ” s.j. 
Czoch Zbigniew, 
Bałuszyński 
Zdzisław 

Ul. Kilińskiego 
58 
33-300 Nowy 
Sącz 

9 223.09 31.12.2017 30 dni W tym samym 
dniu nie 
później niż do 
10:00 

 

 

 



 

Pakiet II zamówienia: jaja kurze 

Zamawiający na wykonanie II pakietu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości                
1575 zł (brutto), 

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu na pakiet  II: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) 
wykonawcy 

Adres 
wykonawcy 

Cena 
oferty 
brutto (zł) 

Termin 
wykonania 

Termin 
płatności 

Zasady realizacji 
dostaw w trakcie 
realizacji umowy 

4  Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-
Handlowe 
„Drobeksan” 
Artur Poręba 

Ul. 
Wiśniowieckie
go 132 
33-300 Nowy 
Sącz 

2 388,75 31.12.2017 30 dni W tym samym 
dniu nie później 
niż do 10:00 

 

Pakiet  III zamówienia: owoce i warzywa przetworzone, ryby mrożone 

Zamawiający na wykonanie IV pakietu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości         
11 244,50 zł (brutto), 

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu na pakiet  III: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) 
wykonawcy 

Adres wykonawcy 
Cena oferty 
brutto (zł) 

Termin 
wykonania 

Termin 
płatności 

Zasady realizacji 
dostaw w trakcie 
realizacji umowy 

1 Jawit A. i 
J.Białas L. i 
W.Lampara 
Spółka Jawna 

38-400 Krosno, 
ul. Mięsowicza 
2a 

11 053,40 31.12.2017 30 dni W tym samym 
dniu nie później 
niż do 10:00 

5 SAMAR Spółka 
z o.o. 

33-300 Nowy 
Sącz ul. 
Tarnowska 113 

11 113,19 31.12.2017 30 dni W tym samym 
dniu nie później 
niż do 10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pakiet  IV zamówienia: mleko oraz wyroby mleczarskie 

Zamawiający na wykonanie I pakietu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 
11 095,45 zł (brutto), 

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu na pakiet  IV: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) 
wykonawcy 

Adres 
wykonawcy 

Cena oferty 
brutto (zł) 

Termin 
wykonania 

Termin 
płatności 

Zasady realizacji 
dostaw w trakcie 
realizacji umowy 

2 Zakład 
Przetwórstwa 
Mleczarskiego 
DOMINIK sp. z 
o.o.  

Dąbrowa 6A 
33-311 
Wielogłowy 
Hurtownia 
– ul. 
Dojazdowa 
3 33-300 
Nowy Sącz 

9 836,13 31.12.2017 30 dni W tym samym 
dniu nie później 
niż do 10:00 

 

 

 

 

Pakiet  V zamówienia: mięso drobiowe 

Zamawiający na wykonanie I pakietu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości            
13 859,00 zł (brutto), 

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu na pakiet  V: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) 
wykonawcy 

Adres 
wykonawcy 

Cena oferty 
brutto (zł) 

Termin 
wykonani 

Termin 
płatności 

Zasady 
realizacji 
dostaw                
w trakcie 
realizacji 
umowy 

4 Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-
Handlowe 
DROBEKSAN Artur 
Poręba 

33-300 
Nowy Sącz 
ul. 
Wiśniowieck
iego 132 

13 709,33 31.12.2017 30 dni W tym 
samym dniu 
nie później 
niż do 10:00 

8 GOSDROB FAMILY 
Sp. z o.o. Sp.k. ul.  

Ul. Chopina 
6 A 33-300 
Nowy Sącz  

13 181,92 31.12.2017 30 dni W tym 
samym dniu 
nie później 
niż do 10:00 

 

 

 

 



 

Pakiet VI zamówienia: artykuły spożywcze pozostałe 

Zamawiający na wykonanie VI pakietu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 
14 719,16 zł  (brutto), 

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu na pakiet  VI: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) 
wykonawcy 

Adres 
wykonawcy 

Cena oferty 
brutto (zł) 

Termin 
wykonani 

Termin 
płatności 

Zasady realizacji 
dostaw w trakcie 
realizacji umowy 

7 SKLEP 
SPOŻYWCZO-
PRZEMYSŁOWY 
JOKER Libront 
Barbara 

38-350 
Bobowa ul. 
Węgierska 8, 
Słoneczna 4 

15 879,59  31.12.2017 30 dni W tym samym 
dniu nie później 
niż do 10:00 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 

3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wzór oświadczenia stanowi załącznik       

nr 4 do SIWZ. 

Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

       /-/ Dorota Popiela 

      Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych  
w Bobowej  


