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Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Ddta:
wAw-FA.2720.38.2015 20-03-201.5

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Sprawa: Dostawa kawy i herbaĘ do Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Informuję, że w prowadzonym przez Urząd, Statystycmy w Warszawie, ul. l Sierpnia Ż1' 02 -134
Warszawa postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zap7'tania ofertowego
nai 

',Dostqwę 
kawy i herbaty do Urzędu Statystycznego w Warszcnaie'' mak WAW-FA.27Ż0.38.Ż015

wybrano ofertę, złoŻoną przez wykonawcę:

- Gourment Foods Sp. z o.o.' ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A' 0l-53l Warszawa.

Wykonawca spełnia warunki udziafu w postępowaniu, a jego ofeńa nie podlega odrzuceniu. oferta
ww. wykonawcy została ttznana za najkorrystniejszą na podstawie kryĄeriów oceny ofeń określonych
w ogłoszeniu, tj. otrzymała najwższą punktację.

W postęporłaniu zloŻono 9 oferl:

Nr
ofertv

Nazwa Wykonawcy Cena ofert} (brutto) \ł zł

Hertex Dystrybutor Znanych Marek
26-65Ż ZŃlzew 55 D

25461,00

Krvteriumiakościowe orezentacia
Kawa Hęrbata

1.1

w opakowaniu sta'dardowym' w sloiku ( idęntyfikowanym jako
typowe opakowanie stosowane iv obrocię detalicznym
właściwym dla danego tolvaru)'
Tak

w opakowaniu standardow}m, w pudełku (idęntytikowanym
jako typowe opakowanie stosowane w obrocie detalicznym
właściwym dla danego towaru),
Tak

t.2.
w opakowaniu niestandardow}łn' ocen janym jako opakowanle
Śpecjalne
Nie

w opakowaniu niestandardow).rn' ocenianym jako opałowanie
specjalne
Nie

1.3
w opakowaniu z gratisem (bonusem) ]v formie zwiększonej
wagi netto towaru:
Nie

$ opalowaniu 2 gratisem (bonusem) w formie zwiększonej
wagi netto towarul
Nie

1.4
w opałowaniu Ż gratisem (bonusem) w tbrmie prÓbki annego

tovaru,
Nie

w opakowaniu z gratisem (bonusem) w formie próbki innego

Nie

1.5.
do opakowania dołączono inny gratis (bonus) np' gadżet

do serwowania ka\łyjal kubek' łyżeczka lub inny
Nie

do opakovania dołączono inny gratis (bonus) np. gadżet
do senłowania ka\\yjak kubel. ł}Żec^a lub lnny
Nie

http://warszawa. stat. gov.pl



Nr
ofert\,

Naz!ła w}konawcy cena oferty (brutto) w Żł

2
COMPLEX Katarzyna Stefanowska
Kruszyn ul. Klonowa40
59_700 Bolesławiec

36225,00

KMerium iakościowe Drezentacia

Kawa Herbata

Ż1

w opakowaniu standardowym. w słoiku (identyfikowanym jako
typowe opakowanie stosowane w obrocie detalicmym
vłaściw}'m dla danego towaru).
Tat

w opakowaniu standardowym' w pudełku (identyfikowan}.rn
jako typowe opakowanie stosowane w obrocie detalicznym
właściwym dla danego towaru)'
Tak

22
!v opakowaniu niestandardołynl' ocenianym jako opakorvanie
specjalne
Nie

w opakowaniu niestandardo,łym, ocenianym jako opakowanie
specjalne
Nie

w opakowaniu z gratisem (bonusem) w f'ormie zwiększoneJ
wagi netto towaru:
Nie

\ł opakowaniu Ż gratisęm (bonusem) w f'ormie zwiększonej
wagi netto towaru:
Nie

Ż'4 '

w opakowaniu z glatisem (bonusem) w formie próbki innego

Nie

w opakowaniu z glatisem (bonusem) w fomie próbki innego
towaru.
Nie

2.5.
do opakowania dolącŻono inny gratis (bonus) np' gadŹet

do serwowania kawyjak kubek' lyżeczka lub inny
Nie

do opakowania dolączono inny gratis (bonus) np' gadżet
do .er$or!ania kauf'jak l'-ubek. łyŻeczka Iub inn}
Nie

Nr NaŻwa Wykona$c} Cena oferty (b.utto) w zl

3
Huńownia..BB'' Bożena Bąk
ul. Gdecka 1

05-530 Góra Kallaria
24612,30

KMerium iakościowe Drezentacia

Kawa Herbąta

3.1.

w opakowaniu standaldowym. w słoiku ( identyli kowanym ja}io
typowe opakowaDie stosowane w obrocie detalicŻnym
wlaściwym dla danego towaru)'
Tak

w opakowaniu standaldowym, w pudełku (identytikowanym
jako typotłę opakowanie stosowane w obrocie detalicznym
wlaściwym dla danego towaru)'
Tak

32
w opakowaniu niestandardo\łYm, ocenianynr Jako opakowanie
specjalne
Nie

w opakowaniu niestandardouTm, ocenianym jako opakowanie
specjalne
Nie

33
\ł opakowaniu z gratisem (bonusem) w formie zwiększonej
wagi nefto towarul
Nie

w opakowaniu z gńtisem (bonusem) w fbrmie zwiększonej
wagi netto to\łanI
Nie

34
w opakowaniu z gratisem (bonusem) w for'nie próbki innego

Nie

w opakowaniu z glatisem (bonusem) w formie próbki innego

Nie

35
do opakouania dołączono inny gratis (bonus) np' gadżet
do serwo\łania kawyjak kubek. łyŻeczka lub inny
Nie

do opakorvania dołączono inny gratis (bonus) np' gadŻet

do .eruo$ania kaĘ jał kubel. lyzecŻka lub lnn}
Nie

Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy Cena ofęny (brutto) w zl

4
Ol}ice Media-Biuro Paitner Sp. z o.o.
ul. Towarowa22
00-839 Warszawa

27865,65

Kr\'terium iakościowe - Drezentacia

Kawa Herbata

4.1.

w opakowaniu standajdo\łyrn, w słoiku (identyfi kowanym jako

łpowe opakowanie stosowane w obrocie detalicznym
właściwym dla danego towaru)'
Tak

w opakowaniu standafdowym, w pudełku (identyfikowanym
jal(o typow€ opakowanie stosowan€ w obfocie detalicznym
wtaściwym dla danego towafu),
Tak

4.2.
w opakowaniu niestandardowym' ocenianym jako opakowani€
sPecjalne
Nie

w opakowaniu niestandardowym, ooenianym jako opakowanie
specjalne
Nie

4.3.
w opakowaniu z Bratisem (bonusem) w formie Żwiększonej
vagi netto towaru:
Nie

w opakowaniu z gratisem (bonusem) w formię zwiększonęj
wagi netto towarul
Nie

4.4.
w opakowaniu z gratisem (bonusem) w formie próbki jnnego

Nie

w opakowaniu z gratisem (bonusem) w formie próbki innego

Nie

4.5.
do opakowania dołączono inny gratis (bonus) np' gadŹet

do serwowania kawyjak kubek' łyŹeczka lub inny
Nie

do opakowania dołączono inny gratis (bonus) np' gadżet
do sert|owania ta$}jak kubek. l}żeclka Iub inn}
Nie



Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy Cena oferty (brutto.) w zł

5

Ww Serwis
ul. Ks. Sajny 3
05_5]]0 Góra Kalwaria

24697,17

Kr!'terium iakościolve ' Drezentacia
Kawa Herbata

5t
w opakowarriu standardowJ'm' w słoiku (identyfikowanym
jako typowe opakowanię stosowane !v obrocie detalicznym
właściwym dla danego towaru)'
Tak

w opakowaniu standaldowym, w pudełku (identyfikowanym
jako typowe opakowanie stosowane w obrocie detaliczn)m
\łaściwym dla danego towaru)'
Tat

5.2.
w opakowaniu niestandardowym, ocenianym jako opakowanie
specjalne
Nie

w opakowaniu niestandaldo\ĄTm' ocenianym jako opakowanię
specjalne
Nie

5.3.
w opakowaniu z gratisem (bonusem) w formie zwiększonej
wagi netto towaru:
Nie

w opakoivaniu z gratisem (bonusem) w formie zwiększonej
wagi netto towaru:
Nie

5.4.
w opatowaniu z gralisem (bonusem) w formie próbki innego

Nie

!v opakowaniu z gratisem (bonusem) w formie próbki innego
towaJu,
Nie

55
do opakowania dolączono inny gratis (bonus) np' gadżet
do senvo\ania lasf jal kubek. lyŻęc.,ka lub inn}
Nie

do opakowania dolączono inny gratis (bonus) np' gadżet
do seruo\łania ka\yjali kubek. t}Żeclka lub inn}
Nie

Nr
ofefi

Naz\\,a Wlkonawcy Cena oferty (btuno) w zł

6
Expressotlice Sp. z o.o.
ul. cierdziejęwskiego 7
02-495 Warszawa

29350,87

KMefium iakościowe lrezenQcia
Kawa Herbala

6l
w opakowaniu Śtandardo$ym' w słoiku (identyfikowanym
jako typowe opakowanie stosowane w obrocie detalicznym
właściww dla danego towaru)'
Tak

w opaliowanju standardolrym' !v pudełku (idenofikowanym
jało typowe opakowanie stosowane w obrocie detalicznym
wlaściwym dla danego to\łaru)'
Tat

6.2.
w opakowaniu niestandardowym. ocenianym.jalio opakowanie
specjalne
Nie

w opałowaniu niestandaJdowfm' ocenianym jako opakowanie
specjalne
Nie

63
w opakowaniu z gralisem (bonusem) w formie ŻwięksŻonej
wagi netto towaru:
Nie

w opakowaniu z gratisem (bonusem) w formię zwiększonej
wagi nefto towaru:
Nie

6.4.
w opakowaniu Ż gratisem (bonusem) w formię próbki innego

Nie

w opakowaniu z gratisen (bonusem) w formie próbki innego

Nie

ó.5.
do opakowania dołącŻono inny gratis (bonus) np' gadŻet

do \ert|orrania kaĘ Jak Lubel' lyzeczka lub inn1
Nie

do opakowania dołączono inny gratis (bonus) np' gadżet
do serwo$anla kaw} jak kLlbek. l}źec7ka lub inn}
Nie

Nr
oferty

NaŻwa wykonawcy Cena oferty (brLltto) w zł

7

sclgros sp' Ż o.o'
ul. Zamenhofa 133

ól_l3l Poznań
Huńownia warszawa
ul. Przylesie 3

0J-153 Warszawa
Kr!,tęriumia-kościowe Drezentacia

Kawa Herbata

7l
w opakowaniu stałdaldovym' w sloiku (identyfikowanym
jŃo typowe opakowanie stosowane w oblocie detalicznym
wlaściwym dla danego towaru).
Tak

w opakowaniu standardowyn, w pudełL:u (idęntyt'ikowanym
jako typow€ opakowanie stosowanę w obrocie detalicznym
właściwym dIa danego towaru)'
Tak

7.2
w opakowaniu niestandardowym, ocenianym jako opalowanie
specjalne
Nie

w opaxowanlu nlęs&m{largowylu. o!9lllirlt}!' Jd(u l'p owaluc
spęcjalne
Nie

'73
w opakowaniu z glatisen (bonusem) w lbmlie ztviększonej
wagi netto towaru:
Nie

w opal.iowaniu z gatisem (bonusem) w formie zwiększonej
wagi netto towaru:
Nie

7.4.
rv opakowaniu Ż gratisem (bonusem) w formie próbki innego

Nie

w opal(owaniu z gratisem (bonusem) w formie próbki innego

Nie

7.5.
do opakowania dołączono inny gratis (bonus) np. gadŻet

do senĄo\aanla kau} jak kubek.l}ŹecŻl'a lub inn)
Nie

do opakowania dołączono inny gratis (bonus) np' gadŻet

do sentowania ka\łry iak Lubek, ly7eczka lub inny
Nie



Nr
ofertv

Nazwa Wykonawcy Cena oferty (brutto) w zł

8
Gourment Foods Sp. z o.o.
ul' wybrzęże Gdyńskie 6A
0l-5.31 Warszawa

24385,98

Krlteriun iakościowe'prezentacia
Kalła Herbata

8.1.

w opakowaniu standaldo\łym' w s]oiku (identyfikowanyn
jako typowe opakowanie stosowane w obrocie detalicznym
właściwym dla danego towaru)'

w opakowaniu stzmdardowym, w pudełku (identytikowanym
jal(o t)?owe opakowanie stosowane w obrocie detalicznym
właściwym dla danego towaru)'
Tak

8.2.
w opakowaniu niestandardowym' ocenianym jako opałowanie
specjalnę
Ni€

w opakowaniu nie standardowym' ocenian}łn jako opakowanie
specjalne
Nie

8.3.
w opakowaniu z gratisem (bonusem) tv fonnie zwiększonej
wagi netto towaru:
Nie

w opakowaniu z gratisem (bonusem) w formie zwiększonej
wagi nęfto towaru:
Nie

8.4.
w opakowaniu z gratisem (bonus€m) w formie próbki innego

Nie

w opakowaniu z gratisem (bonusęm) w formie próbki innego

Nie

8.5.
do opakowania dołączono inny gratis (bonus) np. gadŹet
do ser$o$ania ka$) jaL Lubek. t}7eczka lub inn!
Nie

do opakowania dołączono inny gralis (bonus) np' gadŻet
do ser$ot|ani8 Lawyjak lubel'' lyŻecŻka lub inn)
Nie

Nr
ofert!

Nazwa Wykonawcy cena ofęrty (brutto) w zł

I
AQUICK S.C.
M' Zaranski, M' Tokarski' T' Tętwejer
ul. Zabraniecka 82
03-787 Warszawa

3ŻŻzŻ'31

KMęrium iakościowe -prezentacia
Kalła Herbata

9.1

w opakowaniu standardowym' w słoik! (identyfikowan}m
jako łpowe opakowanie stosowane w obrocie detalicznym
właściwym dla danego towaru)'
Tak

w opakowaniu standardowym, w pudełku odenł.fikowan}m
jało typowe opaliowanie stosowane w obrocie detalicmym
właściwym dla danego towaru),
Tak

9.2.
w opakowaniu niestandardovyn, ocenianym jako opakowanie
specjalne
Nie

w opakowaniu niestandardo\łym, ocenia'ym jato opakowanie
specjalne
Nie

9.3.
w opakowaniu z gratisem (bolusem) w formie zwiększonej
wagi netto to\ła :

Nie

w opakowa'iu z gratisem (bonusem) w formie zwiększonej
wagi nefto towaru:
Nie

9.4.

w opakowaniu z gratisęm (bonus€m) w formie próbki innęgo
towaru.
Tak
(krótki opis)
Batonik Nestle .. LION" 42 s

r' opakowaniu z gratisem (bonusem) w formie próbki innego
towafu,
Nie

9.5.
do opakowania dolączono inny gratis (bonus) np' gadżet

do sertlo$ania katłfrjak kubęk' IyŹec/ka lub inn)
Nie

do opakowania dołączono inny gratis (bonus) np' 8adżet
do serwowania l'atłf ]aI kubek. bŻęcŻka lub inn}
Nie

ofeń nie odrzucono i żadnego wykonawcy nie wykluczonb.

ofeĄ oceniono w sposób następujący:
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8
Goument Foods Sp. z o.o.
ul' wybrzeżę Gdyńskie 6-4
0l-531 Warszawa

24 385.98 zł s,00 4,50 0 0 4,50

3
Hunownia..BB" Bożęna Bąk
uI' Gróięcka 1 05-530 Góra Kalwaria

24 612,30 zl 4,92 4,43 0 0 4,43 2

)
WW Serwis
ul. Ks. Sajny 3
05-530 Góra Kalwaria

24 69'7,17 zl 4,89 4,41 0 0 4,41 3

4
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I
Hertex Dystrybutol Znanych Maręk
26-652 Zakrzęw 55 D 25 46l,00 zł 4,64 4,1'7 0 0 4,17 4

4
officę Media-Biuro Pańner Sp' z o.o'
ul. Towarowa 22
00-839 Warszawa

21 865.65 zl 3,82 3,44 0 0 3,44 5

6
Expręssofficę Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa

29 350,87 2,1 3,32 )qo 0 0 2,99 6

9

AQUTCK S.C.
M. Zaranski' M. Tokarski. T. Tętwęjęr
ul Zabraniecka 82
03-787 warszawa

32 222,3l zł 2,12 0,5 0,05 2,17
,7

1

Selgros Sp. z o.o.
ul' Zamęnhofa l33
6l-l3l Poznań
Huńownia Walszawa
ul. Przylesie 3

03-l53 WarsŻawa

32 293 
'04 

zł 2,33 2,10 0 0 2,10 8

2
coMPLEx KataŻyna stefanowska
Krusz).n ul. Klonowa 40
59-700 Bolesławięc

36 225,00 zł t,00 0,90 0 0 0,90 9

Zamavłiający dziękując wykonawcom za udział w postępowaniu, jednocześnie zawiadamia,
że zamierza podpisać umowę bezzwłocznie. Wykonawcy, którzy złożry|i próbki towarów, mogą
je odebraó w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Statystycznego w warszawi€
do dnia 1ó kwietnia 20l5 roku.
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