
    
 
 

Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej 

w Wężyskach, Wężyska 162 

66 – 600 Krosno Odrzańskie 

 
Wężyska, dnia 2019-12-17 

  
 
Nr sprawy: SPW.11.248.2019 

 
Wg  rozdzielnika 

 
 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 
 
 
Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Krosna Odrzańskiego Nr 12/15 z dnia 23 kwietnia 2015r. w 
sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro  
w jednostkach oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Krosno Odrzańskie, 
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia: 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania  
wybrano ofertę  Nr  1 na realizację zamówienia w części IV – warzywa i owoce oraz części VI - jaja 
 
           Nazwa Firmy: 
  Przedsiębiorstwo produkcyjno-Handlowo- Usługowe 
„AGNES” Wiesław Mirkiewicz 
66-010 Bogaczów, ul. Dębowa 12 
           
  Cena brutto oferty:  
Część IV – 11501,00 zł ( słownie: jedenaście tysięcy pięćset jeden złoty 00/100) 
Część VI – 320,00 zł( słownie: trzysta dwadzieścia złotych 00/100) 

 
 
Na realizację zamówienia w częściach :I- pieczywo ,II-wyroby mleczarskie, III-ryby i mrożonki, V-mięso i 
VII-pozostałe artykuły spożywcze wybrano ofertę Nr 2 
Nazwa Firmy: 
Sklep Spożywczo – Przemysłowy 
Usługi Transportowe 
Jarosław Adamczuk 
Wężyska 54, 66-600 Krosno Odrzańskie 
 
            Cena brutto oferty: 
Część I – 1490,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) 
Część II-7111,00 zł ( słownie: siedem tysięcy sto jedenaście złotych 00/100) 
Część III- 16586,00 zł ( szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) 
Część V- 15579,00 zł ( piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) 
Część VII-5922,00 zł ( pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 00/100) 
 
W toku prowadzonego postępowania wpłynęły do Zamawiającego  2 oferty ( jedna na realizację 
zamówienia w częściach IV i VI , druga na realizację całego zamówienia tj. części I,II, III, IV, V, VI i VII 
 

 Cena  oferty  na cześć I zamówienia brutto: 1490,00 zł 
 Cena najwyższej oferty brutto: ---------  zł 
  Cena  oferty  na cześć II zamówienia brutto: 7111,00 zł 

Załącznik Nr 7  
do Regulaminu 



 Cena najwyższej oferty brutto: ---------  zł 
 Cena  oferty  na cześć III zamówienia brutto: 16586,00 zł 
 Cena najwyższej oferty brutto: ---------  zł 
 Cena  oferty  na cześć IV zamówienia brutto:11501 ,00 zł 
 Cena najwyższej oferty brutto: 20927,20 zł 
 Cena  oferty  na cześć V zamówienia brutto:15579,00 zł 
 Cena najwyższej oferty brutto: ---------  zł 
 Cena  oferty  na cześć VI zamówienia brutto:320,00 zł 
 Cena najwyższej oferty brutto: 640,00  zł 
 Cena  oferty  na cześć VII zamówienia brutto:5922,00 zł 
 Cena najwyższej oferty brutto: ---------  zł 

 

 
                              

 
 
 
 
                                                                    17.12.2019 Iwona Skołozubow 

……………………………………….. 
           (Data i podpis Dyrektora) 

 
 
 

Rozdzielnik: 
 1.   Przedsiębiorstwo produkcyjno-Handlowo- Usługowe „AGNES” Wiesław Mirkiewicz 
          66-010 Bogaczów, ul. Dębowa 12 
2. Sklep Spożywczo – Przemysłowy, Usługi Transportowe Jarosław Adamczuk 
     Wężyska 54, 66-600 Krosno Odrzańskie 
 
              
 
   


