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Warszawa, dnia 15 stycznia 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 przetargu 

nieograniczonego na zakup i dostawę produktów garmażeryjnych oraz pieczywa do kuchni Przedszkola 

nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie w 2021 r. (znak sprawy: ZP/0001/2020) - Część nr 1 i Część nr 2. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

W związku z otwarciem przez Zamawiającego ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na zakup i dostawę produktów garmażeryjnych i pieczywa 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 ze zm.) przekazuje następujące informacje: 

Część nr 1 

DOSTAWA PRODUKTÓW GARMAŻERYJNYCH 

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

24.105,90 zł brutto 

 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto pięć złotych i 90/100 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.  

 

„JAREK” Pracownia Domowych Pierogów 

ul. Grójecka 73, Wilcza Wólka 

05-505 Prażmów 

 

24.801,00 zł brutto 

Termin płatności faktury: 21 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 
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Część nr 2 

DOSTAWA PIECZYWA 

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

69.462,00 zł brutto 

 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote i 00/100 

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.  

 

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY s.c. 

Stanisław i Agnieszka Ponichtera  

Długosiadło 

07-210 Białebłoto – Kobyle 1A 

 

 

40.446,00 zł brutto 

Termin płatności faktury: 30 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

2.  

 

PIEKARNIA OSIEDLOWA – Sławomir Krzosek 

ul. Saperów 2 

05-500 Piaseczno 

 

53.549,70 zł brutto 

Termin płatności faktury: 21 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

3.  

 

PIEKARNIA KOWALSCY s.c. 

Artur Kowalski, Mariusz Kowalski 

ul. Gorzelnicza 10 

04-212 Warszawa 

 

 

57.483,60 zł brutto 

Termin płatności faktury: 21 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 


