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Znak sprawy: FSM-2022-04-32      Warszawa, 2022-04-27 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ FUNDACJI SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ 

DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY PRZETARGOWEJ NA:  

 

na  dostawę co najmniej 50 000 konserw mięsnych do magazynu w Pruszkowie 
 

OCENA OFERT 

 

 

 

Komisja Przetargowa w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji – Adam Sauer 
2. Członkini Komisji  – Lidia Litwinczuk 
3. Członek Komisji – Lubomir Kramar 

 
 
1. W dniu 26 kwietnia 2022 roku o godzinie 12:30 za pośrednictwem kodowanej łączności 

teleinformatycznej (MS Teams), odbyła się niejawna część posiedzenia Komisji Przetargowej w 

zakresie oceny ofert, które wpłynęły w terminie i zostały automatycznie otwarte (odszyfrowane) o 

godz. 12.05, co zostało opisane w protokole z otwarcia ofert. 

Ocenie zostały poddane oferty następujących wykonawców: 
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Nazwa oferenta cena za 1 kg 
mięsa - 
konserwy 
wieprzowe 
300-400 g 

cena za 1 
kg mięsa - 
konserwy 
wieprzowe 
400-500 g 

cena za 1 kg 
mięsa - 
konserwy 
wołowe 
300-400 g 

cena za 1 kg 
mięsa - 
konserwy 
wołowe 
400-500 g 

termin 
dostawy 
(dni) 

POV-GOL. SP. z o.o. 
ul. Traktorzystów 1 
05-503 Głosków 
NIP 5241025234 

20,20 zł 19,76 zł 35,00 zł 30,50 zł 6 

Gulik Sp. z o.o. 05-860 
Płochocin, ul. Długa 2, NIP: 
8251945311 

26,64 zł 41,75 zł 44,00 zł nie dotyczy 14 

 

2. Po rozpoczęciu niejawnej części posiedzenia Komisja przetargowa przystąpiła do: 

a) sprawdzenia deklaracji o braku konfliktu interesów członków Komisji. Żadna osoba nie 
zadeklarowała konfliktu interesów wobec podmiotów niniejszego postępowania. Deklaracje 
zostaną dołączone do dokumentacji przetargowej, 

b) oceny spełniania warunków stawianych Wykonawcy oraz podstaw wykluczenia Wykonawcy w 
przypadkach określonych ustawą lub polityką zakupową Fundacji Solidarności 
Międzynarodowej,,  

c) badania oferty pod kątem odrzucenia oferty w przypadkach przewidzianych ustawą lub 
polityką zakupową Fundacji Solidarności Międzynarodowej,  

d) oceny oferty nie podlegającej odrzuceniu. 

 

3. Komisja Przetargowa dokonała sprawdzenia formalnego formularza ofertowego oraz załączników 

złożonej oferty: 

3.1. W wyniku analizy i sprawdzenia ofert Komisja Przetargowa: 
a) Zwróciła się pisemnie, za pośrednictwem Platformy Zakupowej do oferentów „POV-GOL. 

SP. z o.o.” oraz „Gulik Sp. z o.o.” o przedstawienie dowodów na doświadczenie w dostawie 
produktów spożywczych o wartości co najmniej 3 mln złotych w skali jednego roku 
kalendarzowego, wybranego z lat 2019-2021. Termin na przedstawienie dowodów 
Komisja dała w/w oferentom do dnia 27.04.2022 r. do godz. 11.00 

b) Po przekazaniu próśb do oferentów, o godz. 13.10 Komisja zawiesiła posiedzenie do dnia 
27.04.2022 r.  
 

4. W dniu 27 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:00 za pośrednictwem kodowanej łączności 
teleinformatycznej (MS Teams), odbyła się druga niejawna część posiedzenia Komisji Przetargowej 
w zakresie oceny ofert  
a) Komisja zapoznała się z przesłanymi przez oferenta „Pov-Gol sp. z o.o.” informacjami na temat 

doświadczenia w dostawie produktów spożywczych o wartości co najmniej 3 mln złotych w 
skali jednego roku kalendarzowego, wybranego z lat 2019-2021. Komisja uznała, że oferent nie 
spełnia doświadczenia z par. 2.2.2. Zapytania Ofertowego i na podstawie par. 10.4.2. Zapytania 
Ofertowego Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę „Pov-Gol sp. z o.o.” jako nie spełniającą 
warunków udziału w postępowaniu.  

b) Komisja stwierdziła, iż we wskazanym terminie do 27.04.2022 r. do godz. 11.00 nie otrzymała 
odpowiedzi od firmy „Gulik Sp. z o.o.” ws. dowodów na doświadczenie w dostawie produktów 
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spożywczych o wartości co najmniej 3 mln złotych w skali jednego roku kalendarzowego, 
wybranego z lat 2019-2021. Wobec braku dowodów, Komisja uznała, że oferent nie spełnia 
doświadczenia z par. 2.2.2. Zapytania Ofertowego i na podstawie par. 10.4.2. Zapytania 
Ofertowego Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę „Gulik Sp. z o.o.” jako nie spełniającą 
warunków udziału w postępowaniu.  
 

5. Komisja Przetargowa, wobec braku ofert spełniającą wszystkie warunki stawiane przez 
Zamawiającego zdecydowała o unieważnieniu postępowania. 

Posiedzenie Komisji zakończono 27 kwietnia 2022 roku o godz. 12:30 
 

Podpisy: 
 

1. Przewodniczący Komisji – Adam Sauer 
 

2. Członkini Komisji  – Lidia Litwinczuk 
 

3. Członek Komisji – Lubomir Kramar 
 

Adam Sauer (28.04.2022 09:39 GMT+2)
Adam Sauer

Lidia Litwinczuk (28.04.2022 09:44 GMT+2)
Lidia Litwinczuk

Lubomir Kramar (28.04.2022 09:51 GMT+2)
Lubomir Kramar
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https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAMO_Mgldiy_MCr1-dZxZNMaBTIT8Y9tW6
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAMO_Mgldiy_MCr1-dZxZNMaBTIT8Y9tW6
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