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 Warszawa, dnia 20 grudnia 2019 r.  
 

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 2020 r., Zamawiający 

działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje następujące informacje: 

 

Część nr 1 

ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE ORAZ NABIAŁ 

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

220.725,13 zł brutto 

 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i 13/100 groszy) 

 

2. Zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Część nr 2 

WARZYWA I OWOCE 

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

137.303,66 zł brutto 

 (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzy złote i 66/100 groszy) 

 

 

Lp. 

 

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty w terminie 

 

Ceny, termin wykonania zamówienia, okres 

gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach. 

1.  

 

Artykuły ogólnospożywcze, warzywa i owoce 

Anna Miszczak 

ul. Energetyczna 9/350 

05-500 Piaseczno 

 

 

227.814,69 zł brutto 

termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i 

warunki płatności zgodnie z treścią SIWZ. 

 

2.  

 

Handel art. spożywczymi warzywa i owoce 

Małgorzata Zimińska 

ul. Malinowskiego 1/32 

02-776 Warszawa 

 

 

220.602,60 zł brutto 

termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i 

warunki płatności zgodnie z treścią SIWZ. 

3.  

 

„Mały Zieleniaczek”  

Henryka Piechal 

ul. Hawajska 17 lok. 2 

02-776 Warszawa 

 

 

209.873,94 zł brutto 

termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i 

warunki płatności zgodnie z treścią SIWZ. 
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2. Zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Część nr 3 

RYBY I MROŻONKI 

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

 93.811,20 zł brutto 

 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset jedenaście złotych 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.  

 

Artykuły ogólnospożywcze, warzywa i owoce 

Anna Miszczak 

ul. Energetyczna 9/350 

05-500 Piaseczno 

 

 

149.522,66 zł brutto 

termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i 

warunki płatności zgodnie z treścią SIWZ. 

2.  

 

Handel art. spożywczymi warzywa i owoce 

Małgorzata Zimińska 

ul. Malinowskiego 1/32 

02-776 Warszawa 

 

 

151.692,88 zł brutto 

termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i 

warunki płatności zgodnie z treścią SIWZ. 

3.  

 

„Mały Zieleniaczek”  

Henryka Piechal 

ul. Hawajska 17 lok. 2 

02-776 Warszawa 

 

 

142.648,19 zł brutto 

termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i 

warunki płatności zgodnie z treścią SIWZ. 

 

 

Lp. 

 

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty w terminie 

 

Ceny, termin wykonania zamówienia, okres 

gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach. 

1.  

 

Artykuły ogólnospożywcze, warzywa i owoce 

Anna Miszczak 

ul. Energetyczna 9/350 

05-500 Piaseczno 

 

 

94.702,95 zł brutto 

termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i 

warunki płatności zgodnie z treścią SIWZ. 

2.  
 

Handel art. spożywczymi warzywa i owoce 
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Część nr 4 

MIĘSO I WĘDLINY 

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

135.790,73 zł brutto 

 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych i 73/100 groszy) 

 

2. Zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Małgorzata Zimińska 

ul. Malinowskiego 1/32 

02-776 Warszawa 

 

107.847,15 zł brutto 

termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i 

warunki płatności zgodnie z treścią SIWZ. 

3.  

 

„Mały Zieleniaczek”  

Henryka Piechal 

ul. Hawajska 17 lok. 2 

02-776 Warszawa 

 

 

103.747,95 zł brutto 

termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i 

warunki płatności zgodnie z treścią SIWZ. 

 

 

Lp. 

 

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty w terminie 

 

Ceny, termin wykonania zamówienia, okres 

gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach. 

1.  

 

Artykuły ogólnospożywcze, warzywa i owoce 

Anna Miszczak 

ul. Energetyczna 9/350 

05-500 Piaseczno 

 

128.067,35 zł brutto 

termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i 

warunki płatności zgodnie z treścią SIWZ. 

2.  

 

Handel art. spożywczymi warzywa i owoce 

Małgorzata Zimińska 

ul. Malinowskiego 1/32 

02-776 Warszawa 

 

137.586,02 zł brutto 

termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i 

warunki płatności zgodnie z treścią SIWZ. 

3.  

 

„Mały Zieleniaczek”  

Henryka Piechal 

ul. Hawajska 17 lok. 2 

02-776 Warszawa 

 

140.327,15 zł brutto 

termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i 

warunki płatności zgodnie z treścią SIWZ. 


