
 

Projekt „Smaki europy” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

 

 

Zamawiający  
Centrum Kształcenia Praktycznego  
i Doskonalenia Zawodowego 
ul. gen. Hallera 6 
41 - 709  Ruda Śląska 
    
 
Nr sprawy 2/2010  Ruda Śląska, 2010-01-28 
 
 

OGŁOSZENIE 
O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA: 

 
dostawy sukcesywne warzyw, owoców i ich przetworów na potrzeby projektu 
„Smaki Europy” realizowanego w ramach poddziałania 8.1.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)  Numer CPV - 15330000-0; 15300000-1 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień 
publicznych informuję, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została 
oferta złożona przez Wykonawcę: 
Sklep Rolno Spożywczy Szołtysek Jadwiga 
Ul. Kokota 19 
41-711 Ruda Śląska  
jako oferta najkorzystniejsza. Uzyskana punktacja w kryterium: 100 pkt. 
 
Ponadto w postępowaniu została złożona druga oferta przez Wykonawcę: 
ALFA Sp z o.o. 
Ul. Sikorek 12 
41-705 Ruda Śląska 
- oferta nie podlegała ocenie z powodu odrzucenia. 
 
Wykluczonych z postępowania wykonawców – 0  
Odrzuconych ofert – 1 
Złożona przez: 
ALFA Sp z o.o. 
Ul. Sikorek 12 
41-705 Ruda Śląska 
Uzasadnienie prawne: art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy PZP 



 

Projekt „Smaki europy” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

 

 

Uzasadnienie faktyczne: w pozycjach: 28 „cebula w minikostkach”, 39 „czosnek w 
mini kostkach”, 64 „imbir”, 136 „papryka mielona chilli”, 137 „papryka mielona 
słodka”, 140 „papryka mielona ostra”, przyjęto błędno stawkę VAT tzn. 7% - 
ustawowa stawka w ww. pozycjach wynosi 22%; 
W pozycjach: 55 „fasolka azuki”,  60 „groszek w strączkach”, 62 „grzyby shiitake”,82 
karczochy”, 84 „kiełki fasoli mung”,  85 „kiełki lucerny”, 86 „kiełki słonecznika”, 87 
„kiełki sojowe”, 108 „melon żółty”, 110 „migdały łuskane”, 111  „migdały mielone”, 
112 „migdały w płatkach”, 126 „orzechy nerkowca”, 127 „orzechy pekan”, 128 
„orzechy Pini”, 129 „orzechy pistacjowe”, 132 „papryczka chili”, 161 „rzepa takuan”, 
164 „rzodkiew daikon”, 175 „sezam czarny”, 178 „słonecznik łuskany”, 208 „trawa 
cytrynowa świeża”, 212 „winogrona bezpestkowe” błędno stawkę VAT tzn. 7% - 
ustawowa stawka w ww. pozycjach wynosi 3%.  
W pozycjach: 93 „koper włoski” błędno stawkę VAT tzn. 22% - ustawowa stawka w 
ww. pozycjach wynosi 3%.  
W pozycjach: 95 „korniszony” błędno stawkę VAT tzn. 3% - ustawowa stawka w 
ww. pozycjach wynosi 7%.  
Ww stanowia błędy w obliczeniu ceny , którego nie można poprawić na mocy 
ustawy. 
 
Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia po dniu 5 
lutego 2010 r. 
 
 

.................................. 
(podpis kierownika 
Zamawiającego) 

 
 
 
 
 

 


