
Płońsk, dnia 03.12.2020 r. 

Znak sprawy: MCK/1593/2020 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

na dostawę artykułów żywnościowych w 2021 r. dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku  
 

 

 

Informacja o złożonych ofertach w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 

(zamieszczona na stronie internetowej www.mckplonsk.pl) 
 

 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający Miejskie Centrum Kultury w Płońsku z siedzibą: 09-100 Płońsk,  

ul. Płocka 50 zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje: 

 

 

CZĘŚĆ I – MIĘSO I PRZETWORY 

(kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne) 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  53 795,00 zł. 

 

W terminie złożono następujące oferty: 

 

1. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Zdzisław Zielonkowski, Garwarz Stary, 06-450 Glinojeck; 

cena: 37 608,55 zł; termin wykonania: 31.12.2021 r., okres gwarancji, warunki płatności  

zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. 

 

 

CZĘŚĆ  II –  JAJA   

(kod CPV- 03142500-3 jaja ) 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  2 870,00 zł. 

 

W terminie złożono następujące oferty: 

 

 

1. Lisowski Arkadiusz „LEMON”, ul. Kostrogaj 14B, 09-400 Płock, 

cena: 2 750,00 zł,  termin wykonania: 31.12.2021 r., okres gwarancji, warunki płatności zgodnie 

z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. 

 

2. Zbigniew i Agnieszka Czerwińscy, Drochowo 23, 09-152 Naruszewo;  

cena: 2 475,00 zł; termin wykonania: 31.12.2021 r., okres gwarancji, warunki płatności  

 zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. 

 

 

CZĘŚĆ   III  –   PIECZYWO  

(kod CPV – 15810000-9 pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie) 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 015,00 zł. 

 

W terminie złożono następujące oferty: 

 

1. P.P.H.U.”HUBERTUS” Hubert Grala, ul. Kubińskiego 15, 09-130 Baboszewo; 

cena: 1 351,00 zł; termin wykonania: 31.12.2021 r., okres gwarancji, warunki płatności  

zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. 

 

 

CZĘŚĆ IV –  MROŻONE WARZYWA, OWOCE, RYBY, POTRAWY, FRYTURA  
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2 

 

(kody CPV: 15897000-5 produkty głęboko mrożone; 15221000-3 ryby mrożone; 15234000-7 ryby 

wędzone, 15410000-2 frytura) 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 80 220,00 zł. 

 

W terminie złożono następujące oferty: 

 

1. HURT-DETAL Art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko, 18-200 Wysokie Mazowieckie,  

ul. Szpitalna 24; 

cena:  44 715,00 zł;  termin wykonania: 31.12.2021 r., okres gwarancji, warunki zgodnie z 

wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. 

 

2. Hurtownia Lodów, Mrożonek, Art. Spożywczych „LOD-MORS” Sławomir Borucki, 

Skarżyn, ul. Wyszogrodzka 3, 09-100 Płońsk; 

       cena: 53 815,13 zł ; termin wykonania: 31.12.2021 r., okres gwarancji, warunki zgodnie z 

wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ      

 

 

 

CZĘŚĆ V –  WARZYWA  I OWOCE  

(kod CPV 03222000-3 zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy) 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  24 290,00 zł. 

 

W terminie złożono następujące oferty: 

 

1. Lisowski Arkadiusz „LEMON”, ul. Kostrogaj 14B, 09-400 Płock, 

cena: 22 806,00 zł,  termin wykonania: 31.12.2021 r., okres gwarancji, warunki płatności 

zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. 

 

2. Hurtownia Owoców i Warzyw Sławomir Kasiak, ul. Prosta 15, 09-100 Płońsk; 

       cena: 19 750,00 zł;  termin wykonania: 31.12.2021 r., okres gwarancji, warunki płatności  

       zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. 

 

 

CZĘŚĆ VI – PRODUKTY MLECZARSKIE  

(kod CPV – 15500000-3 produkty mleczarskie) 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  33 425,00 zł. 

 

W terminie złożono następujące oferty: 

1. HURT-DETAL Art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko, 18-200 Wysokie Mazowieckie,  

ul. Szpitalna 24; 

cena:  29 949,00 zł;  termin wykonania: 31.12.2021 r., okres gwarancji, warunki zgodnie z 

wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. 

 

2. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122, 

Hurtownia – Magazyn Nr 26 w Działdowie, 13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka 13; 

cena: 29 619,77 zł;  termin wykonania: 31.12.2021 r., okres gwarancji, warunki płatności  

z zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. 

 

 

CZĘŚĆ VII –  RÓŻNE ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE  

(kody CPV: 15300000-1 owoce warzywa i podobne produkty; 15400000-2 oleje i tłuszcze zwierzęce 

lub roślinne; 15600000-4 produkty przemiału ziarna, skrobi i podobne produkty; 15800000-6 różne 

produkty spożywcze) 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 17 325,00 zł. 

 

W terminie złożono następujące oferty: 
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1. HURT-DETAL Art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko, 18-200 Wysokie Mazowieckie,  

ul. Szpitalna 24; 

cena: 17 189,60 zł;  termin wykonania: 31.12.2021 r., okres gwarancji, warunki płatności z 

zgodnie z wymaganiami zamawiającego. 

 

 

CZĘŚĆ VIII – HERBATY SPECJALISTYCZNE - SYPANE W OPAKOWANIACH 

GASTRONOMICZNYCH (kod CPV 15863000-5 herbata) 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 540,00 zł 

 

W  terminie złożono następujące oferty: nie wpłynęła żadna oferta. 

 

 

CZĘŚĆ IX – SOSY, MAKARONY, PRZYPRAWY W OPAKOWANIACH 

GASTRONOMICZNYCH 

(kody CPV: 15851100-9 makaron niegotowany, 15871260-4 sosy, 15871230-5 keczup, 15871273-8 

majonez, 15870000-7 przyprawy) 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 14 210,00 zł 

 

W  terminie złożono następujące oferty: 

 

1. HURT-DETAL ART. SPOŻ. - ROLNE Anna Siekierko, 18-200 Wysokie Mazowieckie,  

ul. Szpitalna 24;  

cena: 13 799,00 zł; termin wykonania: 31.12.2021 r., okres gwarancji, warunki płatności  

zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. 

 

2. Hurtownia Lodów, Mrożonek, Art. Spożywczych „LOD-MORS” Sławomir Borucki, 

Skarżyn, ul. Wyszogrodzka 3, 09-100 Płońsk; 

  cena: 16 309,87 zł ; termin wykonania: 31.12.2021 r., okres gwarancji, warunki zgodnie z 

wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ      

 

 

 

 

CZĘŚĆ X – CIASTA  I WYROBY CUKIERNICZE   

(kody CPV: 15812000-3 wyroby ciastkarskie i ciastka, 15840000-8 kakao, czekolada i wyroby 

cukiernicze) 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  4 095,00 zł 

 

W terminie złożono następujące oferty: 

1. HURT-DETAL Art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko, 18-200 Wysokie Mazowieckie,  

ul. Szpitalna 24; 

cena: 4 304,00 zł; termin wykonania: 31.12.2021 r., okres gwarancji, warunki płatności z 

zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. 

 

2. Hurtownia Artykułów Spożywczych „SMAK” Mieczysław Kasiak, 09-100 Płońsk,  

ul. Moniuszki 9; 

cena: 4 033,00 zł; termin wykonania: 31.12.2021 r., okres gwarancji, warunki płatności  zgodnie 

z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. 
 

 

CZĘŚĆ XI – KAWA ZIARNISTA, CZEKOLADA DO PICIA DO PRZYGOTOWYWANIA W 

EKSPRESIE CIŚNIENIOWYM 

(kody CPV: 15861000-1 kawa; 15842210-7 czekolada do picia) 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  10 134,00 zł 

 

W terminie złożono następujące oferty: 
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1. HURT-DETAL Art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko, 18-200 Wysokie Mazowieckie,  

ul. Szpitalna 24.;  

cena: 8 250,00 zł; termin wykonania: 31.12.2021 r., okres gwarancji, warunki płatności z 

zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. 

 

2. PRIDE Coffee Roasters, 01-940 Warszawa, ul. Opłotek 40B;  

cena 8 025,05 zł; termin wykonania: 31.12.2021 r., okres gwarancji, warunki płatności  zgodnie 

z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. 
 

 

CZĘŚĆ XII- POPCORN I OPAKOWANIA  

(Kody CPV: 15331470-2 kukurydza,15411000-4 olej mix palmowo-kokosowy, 15872400-5 sól 

maślana, 33772000-2 jednorazowe wyroby papierowe) 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  50 645,00 zł 

 

W  terminie złożono następujące oferty: 

1. MAAT Jacek Burda, 41-500 Chorzów ul. Astrów 12/25; 

cena: 65 556,48 zł; termin wykonania: 31.12.2021 r., okres gwarancji, warunki płatności  

zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. 
 

 

 

CZĘŚĆ XIII - NAPOJE ORZEŹWIAJĄCE  

(kod CPV 15982000-5 napoje orzeźwiające) 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  48 195,00 zł 

 

W terminie złożono następujące oferty: 

1. HURT-DETAL Art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko, 18-200 Wysokie Mazowieckie,  

ul. Szpitalna 24; 

cena:  50 432,00 zł;  termin wykonania: 31.12.2021 r., okres gwarancji, warunki płatności 

zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. 

 

2. FRITO LAY POLAND Sp. z o.o., Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1; 

cena: 60 314,80 zł; termin wykonania: 31.12.2021 r., okres gwarancji, warunki płatności  

zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. 
 

 

 

 

Na podstawie art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019 poz. 1843 ze 

zm.), Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie 

internetowej, przekazują Zamawiającemu bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24  ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp 

– wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku 

 

Dyrektor 

Marzena Kunicka 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  
Znak sprawy: MCK/1593/2020 

Zamawiający: 

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku 

09-100 Płońsk 

ul. Płocka 50 
 

Wykonawca: 
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………........................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

OŚWIADCZENIE 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

W związku ze złożeniem oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów żywnościowych w 2021 r. dla  Miejskiego Centrum 

Kultury w Płońsku  oraz zapoznaniu się  z informacją zamieszczoną na stronie internetowej przez 

Zamawiającego, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
 

(Proszę zaznaczyć X w odpowiednim kwadracie) 

□ Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów do której należą Wykonawcy, którzy złożyli oferty/ 

oferty częściowe w niniejszym postępowaniu. 

 

□ Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r.    o ochronie konkurencji i konsumentów do której należą następujący Wykonawcy, którzy złożyli 

oferty/oferty częściowe w niniejszym postępowaniu: 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

…………………………………................................................................................................................ 

 
 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

                                                                   podpis Wykonawcy / osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

Uwaga! 

Załącznik składany w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej  Zamawiającego informacji 

o złożonych ofertach, o których mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Zgodnie z art.24 ust.11 uPzp. Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

Pouczenie: Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 23 Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy należąc do tej 

samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty/oferty częściowe , chyba że wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 


