
Miejskie Przedszkole   Nr 10                                                          Zielona Góra, 21 stycznia 2013r
z oddziałami integracyjnymi „WYSPA DZIECI”
ul. Monte Cassino 21 a
65-651 Zielona Góra

Sprawa Nr MP-10/204/1/13

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO

                                                    na podstawie art. 93 ust.1, pkt 4 ustawy pzp

1. Zamawiający:
    1) pełna nazwa Zamawiającego:      Miasto Zielona Góra – Miejskie Przedszkole nr 10               

                                                    z oddziałami integracyjnymi„WYSPA DZIECI”
     2) kod, miejscowość województwo:  65-536 Zielona Góra, lubuskie 
     3) ulica, nr domu:                              Monte Cassino 21a
     4) nr tel., faks                                    tel. (+48) 68 41-45-880, faks  (+48) 68 41-45-880
     5) adres strony internetowej:            www.wyspadzieci.zgora.pl
     6) rodzaj Zamawiającego:                Inny: Miejskie Przedszkole

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: 
1) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż  200.000 euro na 

        dostawę żywności do stołówki Miejskiego Przedszkola Nr 10  z oddziałami   
        integracyjnymi „WYSPA DZIECI”  w Zielonej Górze przy  ul. Monte Cassino 21a 
       z podziałem na zadania- liczba zadań 3.   
     2)miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra;
     3) oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
         15.50.00.00-3- Produkty mleczarskie,
         15.10.00.00-9- Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne,
         15.13.11.30-5- Wędliny,
       15.87.20.00-1- Zioła i przyprawy korzenne
     4) rodzaj zamówienia: dostawy. 

3. Dane Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

       Zadanie 1 –  dostawa produktów mleczarskich
Postępowanie na zadanie nr 1 unieważnione (na podstawie art.93 ust.1, pkt 4 Ustawy z 
dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz 
759 z póź. zm.)

                Zadanie 2 –  dostawa mięsa , produktów mięsnych i wędlin:
Postępowanie na zadanie nr 2 unieważnione (na podstawie art.93 ust.1, pkt 4 Ustawy z 
dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz 
759 z póź. zm.)

         Zadanie 3 –  dostawa przypraw:
Postępowanie na zadanie nr 3 unieważnione (na podstawie art.93 ust.1, pkt 4 Ustawy z dnia 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz 759 z 
póź. zm.)

4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
dla Zadania 1
Postępowanie na zadanie nr 1 unieważnione (na podstawie art.93 ust.1, pkt 4 Ustawy z dnia 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz 759 z póź.  
zm.) z powodu niewystarczających środków na sfinansowanie zadania.
dla Zadania 2
Postępowanie na zadanie nr 2 unieważnione (na podstawie art.93 ust.1, pkt 4 Ustawy z dnia 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz 759 z póź.  
zm.) z powodu niewystarczających środków na sfinansowanie zadania.
dla Zadania 3

http://www.wyspadzieci.zgora.pl/


Postępowanie na zadanie nr 3 unieważnione (na podstawie art.93 ust.1, pkt 4 Ustawy z dnia 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz 759 z póź.  
zm.) z powodu niewystarczających środków na sfinansowanie zadania.

5. Dane o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:

     Zadanie 1
Postępowanie na zadanie nr 1 unieważnione (na podstawie art.93 ust.1, pkt 4 Ustawy z dnia 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz 759 z póź.  
zm.) z powodu niewystarczających środków na sfinansowanie zadania.

1)  oferta nr 3 złożona przez:
-   Wykonawca : P.H „VIMA ”;
- kod, miejscowość: 66-015 Przylep;
- ulica, nr domu, nr pokoju: 22 Lipca 86a ;

       Zadanie 2
Postępowanie na zadanie nr 2 unieważnione (na podstawie art.93 ust.1, pkt 4 Ustawy z dnia 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz 759 z póź. 
zm.) z powodu niewystarczających środków na sfinansowanie zadania.

1) oferta nr 2 złożona przez:
-   Wykonawca : Firma Handlowa „SOBKOWIAK”  Hurtownia Zielona Góra;
- kod, miejscowość: 64-212 Siedlec  ;
- ulica, nr domu, nr pokoju: Wolsztyńska  54;

        Zadanie 3

1) oferta nr 1 złożona przez:
-   Wykonawca : Unima Sp. z o.o. w Warszawie  Hurtownia Art. Spożywczych;
- kod, miejscowość: 65-142 Zielona Góra  ;
- ulica, nr domu, nr pokoju: Zdrojowa 4;

                                                                                             
  

                                     
                                                                                                                                                                    

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

                                                         Podpis Dyrektora lub osoby
                                                                                        uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego
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