
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę produktów żywnościowych do kuchni Przedszkola              

nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie w 2019 r. 

Znak sprawy: ZP/0004/2018 

 

 Warszawa, dnia 18 grudnia 2018 r.  

Zamawiający: 

Przedszkole nr 420 „Nasza Bajka” 

ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8 

02-972 Warszawa 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę 

produktów żywnościowych do kuchni Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w 

Warszawie w 2019 r. (Część nr 1 - Część nr 4).  

Znak sprawy: ZP/0004/2018. 

 

Informacja z otwarcia ofert 

W związku z otwarciem przez Zamawiającego ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na zakup i dostawę produktów żywnościowych do kuchni 

Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie w 2019 r., Zamawiający działając na 

podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1968) przekazuje następujące informacje: 

Część nr 1 

ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE ORAZ NABIAŁ 

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:                         

194.144,31 zł 

(słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści cztery złote i 31/100 groszy). 

 

2. Zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu: 

Lp. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty w terminie 

Ceny, termin wykonania 

zamówienia, okres gwarancji 

i warunki płatności zawarte 

w ofertach. 

1. Handel art. spożywczymi warzywa i owoce 

Małgorzata Zimińska 

ul. Malinowskiego 1/32 

02-776 Warszawa 

191.519,78 zł 

termin wykonania zamówienia, 

okres gwarancji i warunki 

płatności zgodnie z treścią 

SIWZ. 

 

2. Mały Zieleniaczek Henryk Piechal 

ul. Hawajska 17 lok. 2 

182.362,58  zł 

termin wykonania zamówienia, 
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02-776 Warszawa okres gwarancji i warunki 

płatności zgodnie z treścią 

SIWZ. 

3. Artykuły ogólnospożywcze, warzywa i owoce 

Anna Miszczak 

ul. Energetyczna 9/350 

05-500 Piaseczno 

188.906,42 zł 

termin wykonania zamówienia, 

okres gwarancji i warunki 

płatności zgodnie z treścią 

SIWZ. 

 

Część nr 2 

WARZYWA I OWOCE 

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:                         

126.862,62 zł 

(słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i 62/100 

groszy). 

 

2. Zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu: 

Lp. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty w terminie 

Ceny, termin wykonania 

zamówienia, okres gwarancji 

i warunki płatności zawarte 

w ofertach. 

1. Handel art. spożywczymi warzywa i owoce 

Małgorzata Zimińska 

ul. Malinowskiego 1/32 

02-776 Warszawa 

135.643,86 zł 

termin wykonania zamówienia, 

okres gwarancji i warunki 

płatności zgodnie z treścią 

SIWZ. 

 

2. Mały Zieleniaczek Henryk Piechal 

ul. Hawajska 17 lok. 2 

02-776 Warszawa 

128.149,46 zł 

termin wykonania zamówienia, 

okres gwarancji i warunki 

płatności zgodnie z treścią 

SIWZ. 

3. Artykuły ogólnospożywcze, warzywa i owoce 

Anna Miszczak 

ul. Energetyczna 9/350 

05-500 Piaseczno 

140.717,96 zł 

termin wykonania zamówienia, 

okres gwarancji i warunki 

płatności zgodnie z treścią 

SIWZ. 
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Część nr 3 

RYBY I MROŻONKI 

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:                         

86.062,20 zł 

(słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i 20/100 groszy). 

 

2. Zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu: 

Lp. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty w terminie 

Ceny, termin wykonania 

zamówienia, okres gwarancji 

i warunki płatności zawarte 

w ofertach. 

1. Handel art. spożywczymi warzywa i owoce 

Małgorzata Zimińska 

ul. Malinowskiego 1/32 

02-776 Warszawa 

88.431,75 zł 

termin wykonania zamówienia, 

okres gwarancji i warunki 

płatności zgodnie z treścią 

SIWZ. 

 

2. Mały Zieleniaczek Henryk Piechal 

ul. Hawajska 17 lok. 2 

02-776 Warszawa 

85.738,50 zł 

termin wykonania zamówienia, 

okres gwarancji i warunki 

płatności zgodnie z treścią 

SIWZ. 

3. Artykuły ogólnospożywcze, warzywa i owoce 

Anna Miszczak 

ul. Energetyczna 9/350 

05-500 Piaseczno 

80.504,25 zł 

termin wykonania zamówienia, 

okres gwarancji i warunki 

płatności zgodnie z treścią 

SIWZ. 

 

Część nr 4 

MIĘSO I WĘDLINY 

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:                         

126.846,30 zł 

(słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych i 30/100 

groszy). 

 

2. Zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu: 

Lp. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli Ceny, termin wykonania 
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oferty w terminie zamówienia, okres gwarancji 

i warunki płatności zawarte 

w ofertach. 

1. Handel art. spożywczymi warzywa i owoce 

Małgorzata Zimińska 

ul. Malinowskiego 1/32 

02-776 Warszawa 

141.297,87 zł 

termin wykonania zamówienia, 

okres gwarancji i warunki 

płatności zgodnie z treścią 

SIWZ. 

 

2. Mały Zieleniaczek Henryk Piechal 

ul. Hawajska 17 lok. 2 

02-776 Warszawa 

139.503,32 zł 

termin wykonania zamówienia, 

okres gwarancji i warunki 

płatności zgodnie z treścią 

SIWZ. 

3. Artykuły ogólnospożywcze, warzywa i owoce 

Anna Miszczak 

ul. Energetyczna 9/350 

05-500 Piaseczno 

136.174,82 zł 

termin wykonania zamówienia, 

okres gwarancji i warunki 

płatności zgodnie z treścią 

SIWZ. 

 


