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PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ FUNDACJI SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ 

DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY PRZETARGOWEJ w trybie Zapytania Ofertowego:  

 

 

na dostawę co najmniej 30 000 kg suchych mieszanek mlecznych dla dzieci, w tym mleko dla 
wcześniaków (0) – 3 000 kg, mleko początkowe (1) – 12 000 kg oraz mleko następne (2) – 15 000 kg. 
Dostawa do magazynu w Pruszkowie. Towary zostaną następnie przekazane jako pomoc 
humanitarna dla Ukrainy. 

 
 

 

OCENA OFERT 

Komisja Przetargowa w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji – Adam Sauer 
2. Członkini Komisji  – Lidia Litwinczuk 
3. Członek Komisji – Paweł Kost 

 
 
1. W dniu 4 maja 2022 roku o godzinie 15:10 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. 14.05, co zostało opisane w informacji z otwarcia ofert. 

 

Ocenie zostały poddane oferty następujących wykonawców: 
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  Nazwa oferenta 

cena za 1 kg 
mleka dla 
wcześniaków 
(0) 

cena za 1 kg 
mleka 
początkowego 
(1) 

cena za 1 kg 
mleka 
następnego (2) 

termin 
dostawy 

(dni) 

1 

Bialmed Sp. z o. o. 
02-546 Warszawa 
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 
35 
NIP 849-00-00-039 99,35 zł 62,53 zł 66,65 zł 14, 6, 6 

2 

POV-GOL. SP. Z O.O 
ul. Traktorzystów 1 05-503 
Głosków 
NIP 5241025234 40,88 zł 39,99 zł 39,44 zł 14, 14, 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 ofert pod kątem odrzucenia oferty w przypadkach przewidzianych ustawą lub polityką 
zakupową Fundacji Solidarności Międzynarodowej,  

 

d) oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. 

 

3. Komisja Przetargowa dokonała sprawdzenia formalnego formularzy ofertowych oraz załączników 

złożonych ofert 

 

3.1. W wyniku analizy i sprawdzenia ofert Komisja Przetargowa: 
 

a) Zwróciła się pisemnie, za pośrednictwem Platformy Zakupowej do oferenta „POV-GOL. 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 oferentowi do dnia 
5.05.2022 r. do godz. 15.00 
 

b) Po przekazaniu próśb do oferenta, o godz. 15:50 Komisja zawiesiła posiedzenie. 
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4. W dniu 5 maja 2022 r. o godzinie 16:10 za pośrednictwem kodowanej łączności teleinformatycznej 
(MS Teams), odbyła się druga niejawna część posiedzenia Komisji Przetargowej w zakresie oceny 
ofert  
 
a) Przewodniczący Komisji Przetargowej, że do dnia 5.05.2022 r. do godz. 16.10 nie wpłynęły 

dowody na doświadczenie w dostawie produktów spożywczych o wartości co najmniej 3 mln 
złotych w skali jednego roku kalendarzowego, wybranego z lat 2019-2021 od oferenta „POV-
GOL. SP. Z O.O”. Wobec braku dowodów, Komisja uznała, że oferent nie spełnia wymogu 
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. 
 

5. Komisja następnie przystąpiła do oceny oferty firmy Bialmed Sp. z o. o. wg kryteriów wskazanych 
w art.11 Zapytania Ofertowego. Punkty zostały przyznane jednomyślnie przez wszystkich członków 
Komisji. Ocena oferty jest umieszczona w poniższej tabeli:  
 

  cena za 1 kg 
mleka  

termin 
dostawy  
(dni od 

podpisania 
umowy) 

punkty 
cena 

punkty 
termin 

łącznie 

część 1 - mleko dla wcześniaków (0) 99,35 zł 14 90 0 90 

część 2 - mleko początkowe (1) 62,53 zł 6 90 10 100 

część 3 - mleko następne (2) 66,65 zł 6 90 10 100 

 

Oferta realizacji zamówienia złożona przez Bialmed Sp. z o. o., 02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 
46/48 lok. 35, NIP 849-00-00-039 o łącznej wartości 2 048 160 zł, w tym w części 1 (mleko dla 
wcześniaków 3000 kg) o wartości 298 050 zł; w części 2 (mleko początkowe – 12 000 kg) o wartości 
750 360 zł i w części 3 (mleko następne – 15 000 kg) o wartości 999 750 zł została uznana za 
najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 

Posiedzenie Komisji zakończono 5 maja 2022 roku o godz. 15:30 
 

Podpisy: 
 

1. Przewodniczący Komisji – Adam Sauer 
2. Członkini Komisji  – Lidia Litwinczuk 
3. Członek Komisji – Paweł Kost 

 

Adam Sauer (06.05.2022 10:28 GMT+2)
Adam Sauer

Lidia Litwinczuk (06.05.2022 10:29 GMT+2)
Lidia Litwinczuk

Paweł Kost (06.05.2022 11:37 GMT+3)
Paweł Kost
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FSM-2022-04-12 Protokol Ocena Ofert
Końcowy raport kontroli 2022-05-06

Utworzono: 2022-05-06

Przez: Umowy FSM (umowy@solidarityfund.pl)

Stan: Podpisane

ID transakcji: CBJCHBCAABAAyce1IKSpW-z5I64jwd9dteYY_RED19c4

Historia „FSM-2022-04-12 Protokol Ocena Ofert”
Dokument utworzony przez użytkownika Umowy FSM (umowy@solidarityfund.pl)
2022-05-06 - 08:24:40 GMT– Adres IP: 31.178.18.11

Dokument wysłany pocztą elektroniczną do użytkownika Adam Sauer (adam.sauer@solidarityfund.pl) do
podpisania
2022-05-06 - 08:25:42 GMT

Wiadomość e-mail wyświetlona przez użytkownika Adam Sauer (adam.sauer@solidarityfund.pl)
2022-05-06 - 08:26:13 GMT– Adres IP: 89.77.148.21

Dokument podpisany elektronicznie przez użytkownika Adam Sauer (adam.sauer@solidarityfund.pl)
Data podpisu: 2022-05-06 – 08:28:43 GMT – Źródło czasu: serwer– Adres IP: 89.77.148.21

Dokument wysłany pocztą elektroniczną do użytkownika Lidia Litwinczuk (lidia.litvinchuk@solidarityfund.pl) do
podpisania
2022-05-06 - 08:28:45 GMT

Wiadomość e-mail wyświetlona przez użytkownika Lidia Litwinczuk (lidia.litvinchuk@solidarityfund.pl)
2022-05-06 - 08:29:22 GMT– Adres IP: 66.102.9.187

Dokument podpisany elektronicznie przez użytkownika Lidia Litwinczuk (lidia.litvinchuk@solidarityfund.pl)
Data podpisu: 2022-05-06 – 08:29:52 GMT – Źródło czasu: serwer– Adres IP: 213.134.173.142

Dokument wysłany pocztą elektroniczną do użytkownika Paweł Kost (pawel.kost@solidarityfund.pl) do
podpisania
2022-05-06 - 08:29:55 GMT

Wiadomość e-mail wyświetlona przez użytkownika Paweł Kost (pawel.kost@solidarityfund.pl)
2022-05-06 - 08:29:57 GMT– Adres IP: 74.125.216.79

Dokument podpisany elektronicznie przez użytkownika Paweł Kost (pawel.kost@solidarityfund.pl)
Data podpisu: 2022-05-06 – 08:37:56 GMT – Źródło czasu: serwer– Adres IP: 212.180.210.124



Umowa sfinalizowana.
2022-05-06 - 08:37:56 GMT


		2022-05-06T01:37:59-0700
	Agreement certified by Adobe Acrobat Sign




