
 
 

Chojna, dnia 27 maja 2021 r. 
DIR.271.4.2.2021.MA 
  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Sukcesywne dostawy różnych artykułów żywnościowych do placówek oświatowych Gminy 
Chojna z podziałem na części”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 2021/BZP 00056266/01 z dnia 
2021-05-17. 
 

  

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zamieszcza 
informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym 
bez negocjacji na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywne dostawy 
różnych artykułów żywnościowych do placówek oświatowych Gminy Chojna 
z podziałem na części”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2021-
05-17 pod numerem 2021/BZP 00056266/01. 

 
CZĘŚĆ 1: Dostawa artykułów spożywczych suchych, przyprawowych i przetworów 

owocowo-warzywnych: 
 

 
Lp. 

 
Nr oferty 

Nazwa/imię i nazwisko oraz adres 
siedziby lub miejsca prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejsca 
zamieszkania Wykonawcy 

 
Cena  

(brutto) 

Termin 
realizacji 

reklamacji 
(godziny) 

1. O.6763.2021 HARSIO „BELLMAR” 
Ul. Kard. S. Wyszyńskiego 38 
66-400 Gorzów Wielkopolski 

37.635,75 24 

 
CZEŚĆ 2 - Dostawa wyrobów mleczarskich i jaj kurzych: 

 
 

Lp. 
 

Nr oferty 
Nazwa/imię i nazwisko oraz adres 
siedziby lub miejsca prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejsca 
zamieszkania Wykonawcy 

 
Cena  

(brutto) 

Termin 
realizacji 

reklamacji 
(godziny) 

1. O.6763.2021 HARSIO „BELLMAR” 
Ul. Kard. S. Wyszyńskiego 38 
66-400 Gorzów Wielkopolski 

17.098,76 24 

 
 
 
 
 

http://10.0.0.253/edokument2/#/edycja-przesylki/?id=648276
http://10.0.0.253/edokument2/#/edycja-przesylki/?id=648276


 
 

CZEŚĆ 3 - Dostawa mrożonek i mrożonych ryb: 
 

 
Lp. 

 
Nr oferty 

Nazwa/imię i nazwisko oraz adres 
siedziby lub miejsca prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejsca 
zamieszkania Wykonawcy 

 
Cena  

(brutto) 

Termin 
realizacji 

reklamacji 
(godziny) 

1. O.6763.2021 HARSIO „BELLMAR” 
Ul. Kard. S. Wyszyńskiego 38 
66-400 Gorzów Wielkopolski 

39.442,10 24 

 
CZEŚĆ 4 - Dostawa warzyw, owoców i kiszonek: 

 
 

Lp. 
 

Nr oferty 
Nazwa/imię i nazwisko oraz adres 
siedziby lub miejsca prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejsca 
zamieszkania Wykonawcy 

 
Cena  

(brutto) 

Termin 
realizacji 

reklamacji 
(godziny) 

1. O.6703.2021 Handel Hurtowy  
Dariusz Łukasiewicz 
Ul. Myśliborska 1a 
66-432 Baczyna 

53.498,34 24 

 
CZEŚĆ 5 - Dostawa mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego i ich przetworów: 

 
 

Lp. 
 

Nr oferty 
Nazwa/imię i nazwisko oraz adres 
siedziby lub miejsca prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejsca 
zamieszkania Wykonawcy 

 
Cena  

(brutto) 

Termin 
realizacji 

reklamacji 
(godziny) 

1. O.6816.2021 „MADAR” Dariusz Watral 
Ul. Floriana Krygiera 1 
71-001 Szczecin 

54.075,54 2 

2. O.6652.2021 BISSA Sp. z o.o. 
Ul. Usługowa 6A 
73-110 Stargrad 

57.384,08 37 

 
CZEŚĆ 6 - Dostawa pieczywa: 

 
 

Lp. 
 

Nr oferty 
Nazwa/imię i nazwisko oraz adres 
siedziby lub miejsca prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejsca 
zamieszkania Wykonawcy 

 
Cena  

(brutto) 

Termin 
realizacji 

reklamacji 
(godziny) 

1. Brak ofert 
Działając zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert 
udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

http://10.0.0.253/edokument2/#/edycja-przesylki/?id=648276
http://10.0.0.253/edokument2/#/edycja-przesylki/?id=645079
http://10.0.0.253/edokument2/#/edycja-przesylki/?id=656535
http://10.0.0.253/edokument2/#/edycja-przesylki/?id=641999

