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Warszawa, dnia 27 lutego 2021 r.  

Zamawiający: 

Przedszkole nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie 

ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8 

02-972 Warszawa 

Adres email: p420@grupantt.pl 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę 

na zakup i dostawę produktów żywnościowych do kuchni Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w 

Warszawie w 2021 r. (znak sprawy: ZP/0002/2020) - Część nr 3 (dostawa ryb i mrożonek). 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, 

że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale w XX Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (dalej jako „SIWZ”), jako najkorzystniejszą w Części nr 3 wybrano ofertę złożoną przez 

Panią Annę Miszczak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Artykuły 

ogólnospożywcze, warzywa i owoce Anna Miszczak z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy                           

ul. Energetycznej 9/350. 

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt i została uznana 

za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w treści SIWZ (Cena – waga  

100%). 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dla Części nr 3 zostały 

złożone oferty przez następujących Wykonawców: 

1. „MAŁY ZIELENIACZEK” Henryka Piechal z siedzibą w Warszawie (02-776) przy ul. Hawajskiej                   

17/lok. 2. 

2. Artykuły ogólnospożywcze, warzywa i owoce Anna Miszczak z siedzibą w Piasecznie (05-500) 

przy ul. Energetycznej 9/350. 

3. Handel art. spożywczymi warzywa i owoce Małgorzata Zimińska z siedzibą w Warszawie (02-

776) przy ul. E. Malinowskiego 1/32. 

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu: 

Do wszystkich Zainteresowanych: 

    

 

Lp. 

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

 

Ilość punktów 

 przyznanych ofercie 

w kryterium  

„Cena” (waga 100%) 
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1.  

 

Artykuły ogólnospożywcze, warzywa i owoce 

Anna Miszczak 

ul. Energetyczna 9/350 

05-500 Piaseczno 

 

100 

pkt 

2.  

 

„MAŁY ZIELENIACZEK” 

Henryka Piechal  

ul. Hawajska 17/lok 2 

02-776 Warszawa 

 

90,46 

pkt 

3.  

 

Handel art. spożywczymi warzywa i owoce 

Małgorzata Zimińska  

ul. Malinowskiego 1/32 

02-776 Warszawa 

 

87,84 

pkt 


