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WT.2370.30.10.2019 

 
ZAWIADOMIENIE 

 

I. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 poz. 1846) zawiadamiam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oznaczonym nr WT.2370.30.2019 pn.: ,,Sukcesywne dostawy owoców oraz 

pieczarek do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”, prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 prawa zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2019 r., poz. 1846), wybrano jako najkorzystniejszą w zakresie zadania I – sukcesywne 

dostawy owoców pospolitych,  zadania II – sukcesywne dostawy owoców egzotycznych 
oraz zad. III – sukcesywne dostawy pieczarek, jest oferta złożona przez: 

 

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna 
IMPORT-EKSPORT 

Roman Stachera 
Stare Gajęcice 11 
98-330 Pajęczno 

 Uzasadnienie wyboru: 

W ocenie Zamawiającej, Wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki udziału  

w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Ponadto jest jedyną złożoną ofertą, a zarazem najkorzystniejszą, przy 

zastosowanych kryteriach oceny ofert: cena 100% 

 
II. Poniższa tabela przedstawia dane wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym 

postępowaniu oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert, zawierające przyznaną 

punktację:   
 

 

Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy 

ZADANIE I 

Dostawa owoców 

pospolitych 

ZADANIE II 

Dostawa owoców 

egzotycznych  

ZADANIE III 

Dostawa 

pieczarek 

Cena brutto Cena brutto Cena brutto 

Pkt. Pkt. Pkt. 

1 

Firma Handlowo-Usługowo-
Produkcyjna 

IMPORT-EKSPORT 

Roman Stachera 
Stare Gajęcice 11 

98-330 Pajęczno 

34.576,50 zł 24.537,00 zł 11.340,00 zł 

100 pkt 100 pkt 100 pkt 
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st. bryg. mgr inż. Paweł Borówka 
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