
 
 

 

Ciechanowiec 17.10.2018r.  

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania 

przetargu nieograniczonego na dostawę nowego sprzętu AGD i pieców 

konwekcyjno-parowych w celu wyposażenia pracowni Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu 

w ramach projektu pt. „Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych 

w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej 

do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy”, finansowanego w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa VIII, poddziałanie 

8.2.1, priorytet inwestycyjny 10.1. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz 

szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe 

życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.  

   Komisja Przetargowa oceniła pod względem formalnym, jakościowym  

i cenowym złożone oferty przez Wykonawców w terminie od 03.10.2018r. do dnia 

11.10.2018r. do godz. 13:00 uczestniczących w procesie przetargowym w trybie 

przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 03.10.2018 r. na: „Dostawa 

nowego sprzętu AGD i pieców konwekcyjno-parowych w celu wyposażenia 

pracowni Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława 

Iwaszkiewicza w Ciechanowcu”, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej    

http://www.zsoiz-ciechanowiec.pl/component/k2/748.html 

a także w Biuletynie Zamówień Publicznych jako zamówienie Nr: 631660-N-2018 

 

Komisja Przetargowa do złożonych ofert stwierdza:  

a) Wykonawcy, którzy złożyli ofertę na część I zamówienia (dostawa pieców 

konwekcyjno – parowych): 

1. Gastro Centrum – Adam Koprowski, ul. Siemieradzkiego 15,  



64 - 920 Piła, na kwotę 93 509,89 zł brutto. 
Oferowany przez wykonawcę piec niespełnienia wymogów Specyfikacji 
Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ. W zaproponowanej ofercie 
brakuje dwóch zmiękczaczy automatycznych do wody przystosowanych do 
pracy z zaproponowanymi w ofercie piecami. Do układu pieca trafia woda 
nieuzdatniona. Zaproponowany piec nie posiada wbudowanego zmiękczacza 
do wody, a jedynie system odkamieniania po zastosowaniu odpowiednich 
środków chemicznych. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy „Prawo 
Zamówień Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. oferta została 
ODRZUCONA. 
 

2. Active Company Sp. Z O.O. Sp. K. ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa, na 
kwotę 85 052,04 zł brutto. Oferowany przez wykonawcę piec niespełnienia 
wymogów Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ. W 
zaproponowanej ofercie brakuje dwóch zmiękczaczy automatycznych do 
wody przystosowanych do pracy z zaproponowanymi w ofercie piecami. Do 
układu pieca trafia woda nieuzdatniona. Zaproponowany piec nie posiada 
wbudowanego zmiękczacza do wody, a jedynie system odkamieniania po 
zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych. Zgodnie z art. 89 ust.1 
pkt 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. 
oferta została ODRZUCONA. 
 

3. MIG Import – Eksport Głowacki Sp. J., ul. Elewatorska 29A,  
15-620 Białystok, na kwotę 90 724,08 zł brutto.  Oferowany przez 
wykonawcę piec niespełnienia wymogów Specyfikacji Technicznej 
stanowiącej załącznik do SIWZ. W zaproponowanej ofercie brakuje dwóch 
zmiękczaczy automatycznych do wody przystosowanych do pracy z 
zaproponowanymi w ofercie piecami. Do układu pieca trafia woda 
nieuzdatniona. Zaproponowany piec nie posiada wbudowanego zmiękczacza 
do wody, a jedynie system odkamieniania po zastosowaniu odpowiednich 
środków chemicznych. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy „Prawo 
Zamówień Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. oferta została 
ODRZUCONA. 
 

4. Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos, Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy 
Sącz, na kwotę 91 959,23 zł brutto. Oferowany przez wykonawcę piec 
spełnienia wymagania Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do 
SIWZ. Oferta otrzymała 93 punkty na 100 możliwych. 
 

5. Grupa Gastro Jolanta Borowska, ul. Produkcyjna 72, 15-680 Białystok, na 
kwotę 76 171,81 zł brutto. Oferowany przez wykonawcę piec niespełnienia 
wymogów Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ. Piec 
zgodnie z parametrami zawartymi na stronie producenta wymaga 19,2 kW 
mocy przyłączeniowej, co przekracza o 0,2 kW maksymalną dopuszczalną 
moc przyłączeniową ze Specyfikacji Technicznej SIWZ.  Piec przy gotowaniu 



na parze osiąga maksymalną temperaturę 99 stopni, wymagana wartość to 
130 stopni. Przy funkcji kombi osiąga maksymalnie 250 stopni, wartość 
wymagana 300 stopni. Brak informacji, że piec posiada automatyczny 
przedgrzew. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy „Prawo Zamówień 
Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. oferta została ODRZUCONA. 
 

6. MEGAR Sp. z o. o., ul. Pionierów 1, 05-540 Zalesie Górne, na kwotę  
90 665,98 zł brutto. Oferowany przez wykonawcę piec spełnienia wymagania 
Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ. Oferta otrzymała 95 
punktów na 100 możliwych. 
 

7. Przemko – PPHU, Przemysław Biedrzycki, ul. Spokojna 9C, 18-400 Łomża, na 
kwotę 93 243,84 zł brutto. Oferowany przez wykonawcę piec spełnienia 
wymagania Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ. Oferta 
otrzymała 92 punkty na 100 możliwych. 
 

8. Conrad Company, Porosły Kolonia 55, 16-070 Choroszcz,  
na kwotę 84 224,77zł brutto. Oferowany przez wykonawcę piec 
niespełnienia wymogów Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do 
SIWZ, m.in. brak bojlera, funkcji FAN STOP, dotykowego wyświetlacza. 
Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 
29 stycznia 2004 r. oferta została ODRZUCONA. 
 

9. GAMA, ul. Szczecińska 25A, 5-122 Koszalin, na kwotę 98 400,00 zł brutto. 
Oferowany przez wykonawcę sprzęt AGD niespełnienia wymogów 
Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ. Brak szczegółowej 
specyfikacji technicznej oferowanych sprzętów AGD oraz wzoru 
zaakceptowanych umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. Zgodnie z art. 
89 ust.1 pkt 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29 stycznia 
2004 r. oferta została ODRZUCONA. 
 

10.  Swisspol Ltd Sp. Z o. o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław, na kwotę 159 176,76 
zł brutto. Kwota podana przez Wykonawcę przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z art. 89 
ust.1 pkt 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29 stycznia 
2004r. oferta została ODRZUCONA. 
 
 

11.  Sas Spółka z o. o., ul. Chmielna 15, 65-261Zielona Góra, na kwotę 88 853,42 
zł brutto. Brak szczegółowej specyfikacji technicznej, m.in. zmiękczacza, 
niesprecyzowana ilość GN. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy „Prawo 
Zamówień Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r. oferta została 
ODRZUCONA. 
 

12.  Daito, Jakub Wiszniewski, ul. Ciesielska 2/28, 15-542 Białystok, na kwotę 



86 038,50 zł brutto (wartość oferty bez dwóch zmiękczaczy automatycznych 
do wody przystosowanych do pracy z zaproponowanymi w ofercie piecami 
to 84 538,5 zł.). Oferowane przez wykonawcę piece „RETIGO BLUE B1011b” 
z wyposażeniem spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej stanowiącej 
załącznik do SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów na 100 możliwych. 
Zgodnie z art. 91.ust.1 pkt 1 „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29 
stycznia 2004r. oraz na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
SIWZ wybrano tą ofertę, jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego 
 
 

Z wykonawcą „Daito, Jakub Wiszniewski” zamawiający planuje zawrzeć umowę 

na część pierwszą w/w zamówienia publicznego. Umowa zostanie podpisana  

w siedzibie Zamawiającego.  

Od decyzji Komisji Przetargowej istnieje możliwość odwołania. Odwołanie wraz  

z uzasadnieniem faktycznym i prawnym należy przesłać do 18 października 2018r. 

do godz. 15:00 na adres mailowy Zamawiającego: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl oraz 

poinformować telefonicznie o tym fakcie przewodniczącego Komisji Przetargowej 

pod nr tel: 510-448-615 – w przypadku nieodebrania połączenia należy wysłać 

wiadomość tekstową.  

 

b) Wykonawcy, którzy złożyli ofertę na część II zamówienia (pozostały sprzęt 

AGD): 

1. Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos, Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy 
Sącz, na kwotę 61 217,10 zł. Oferowany przez wykonawcę sprzęt AGD 
spełnienia wymagania Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do 
SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów na 100 możliwych. Zgodnie z art. 
91.ust.1 pkt 1 „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r. 
oraz na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ wybrano tą 
ofertę, jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego. 
 

2. Grupa Gastro Jolanta Borowska, ul. Produkcyjna 72, 15-680 Białystok, na 
kwotę 60 805,61 zł brutto.  
Oferowany przez wykonawcę sprzęt AGD niespełnienia wymogów 
Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ w następujących 
pozycjach: nr 15 – pakowarka próżniowa, brak możliwości ustawiania 
programów pakowania. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy „Prawo 
Zamówień Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r. oferta została 
ODRZUCONA. 
 

3. AGD i Multimedia Sławomir Bogucki, ul. 11 Listopada nr 10, 18-230 
Ciechanowiec, na kwotę 69 500 zł brutto. Oferowany przez wykonawcę 
sprzęt AGD spełnienia wymagania Specyfikacji Technicznej stanowiącej 

mailto:zsoiz-ciechanowiec@wp.pl


załącznik do SIWZ. Oferta otrzymała 88 punktów na 100 możliwych. 
 

4. Przemko – PPHU, Przemysław Biedrzycki, ul. Spokojna 9C, 18-400 Łomża, na 
kwotę 70 122,30 zł brutto. Oferta odrzucona ze względów formalnych. Brak 
podanych modeli i parametrów technicznych ofererowanych sprzętów AGD.  
Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 
29 stycznia 2004r. oferta została ODRZUCONA. 
 

5. GAMA, ul. Szczecińska 25A, 5-122 Koszalin, na kwotę 68 228,10 zł brutto. 
Oferta odrzucona ze względów formalnych, brak w załączeniu 
zaakceptowanej umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ . Zgodnie z art. 
89 ust.1 pkt 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29 stycznia 
2004r. oferta została ODRZUCONA. 
 

6. Swisspol Ltd Sp. Z o. o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław, na kwotę 70 130,91 zł 
brutto. Brak wzoru zaakceptowanej umowy stanowiącej załącznik nr 4 do 
SIWZ. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” 
z dnia 29 stycznia 2004r. oferta została ODRZUCONA. 

 

Z wykonawcą „Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos” zamawiający planuje 

zawrzeć umowę na część drugą w/w zamówienia publicznego. Umowa zostanie 

podpisana w siedzibie Zamawiającego.  

Od decyzji Komisji Przetargowej istnieje możliwość odwołania. Odwołanie wraz z 

uzasadnieniem faktycznym i prawnym należy przesłać do 18 października 2018r. do 

godz. 15:00 na adres mailowy Zamawiającego: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl oraz 

poinformować telefonicznie o tym fakcie przewodniczącego Komisji Przetargowej 

pod nr tel: 510-448-615 – w przypadku nieodebrania połączenia należy wysłać 

wiadomość tekstową. 

 

Członkowie Komisji Przetargowej: 

1. Łukasz Godlewski – przewodniczący    

2. Artur Bojar – członek      

3. Jarosław Zdunek – członek     
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