
Ogłoszenie nr 506432-N-2018 z dnia 17.01.2018 r. 

 
Myślibórz, 26.01.2018 r. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego 

na rok 2018”  Nr sprawy: IZ.131.4.2018.WjM 

 

Na podstawie art. art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), Centrum 

Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego przekazuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Otwarcie ofert na: „Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2018” odbyło się 26 stycznia 

2018 roku o godz. 10:30. 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Część nr 1: 205 000,00 PLN brutto, Część nr 2: 

204 524,97  PLN brutto  

 

Część nr 1 Sukcesywne dostawy produktów mleczarskich 

W terminie wpłynęła 1 oferta 

Nr  
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 
Cena oferty 

(PLN) 
Termin wykonania zamówienia Termin płatności 

1 FHU „GEST” Jacek Szałek    

ul. M. Konopnickiej 8 
73 – 200 Choszczno 

178 726,91 wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie od dnia 

podpisania umowy do 31.12.2018 r. 

termin płatności faktury przez Zamawiającego 

30 dni liczony od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego 

 

Część nr 2 Sukcesywne dostawy ryb i przetworów z ryb 

W terminie wpłynęły 2 oferty 

Nr  
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 
Cena oferty 

(PLN) 
Termin wykonania zamówienia Termin płatności 

1 P.H.U. „FALA” Grzegorz Romanowski 
ul. Podmiejska 23 
66 – 400 Gorzów Wlkp. 

56 005,10 wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie od dnia 
podpisania umowy do 31.12.2018 r. 

termin płatności faktury przez Zamawiającego 
30 dni liczony od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego 

2 FHU „GEST” Jacek Szałek    
ul. M. Konopnickiej 8 
73 – 200 Choszczno 

60 119,00 wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie od dnia 
podpisania umowy do 31.12.2018 r. 

termin płatności faktury przez Zamawiającego 
30 dni liczony od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 


