
Zabrze, 04.03.2020 r. 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.  

 

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, słodyczy, przekąsek, kawy, herbaty i czekolady oraz napojów bezalkoholowych dla potrzeb 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” 

Zamówienie podzielone na VIII Części  

Numer postępowania: ZP/05/MGW/2020 

Informacja z otwarcia ofert 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przekazuje następujące 

informacje dotyczące: 

1. Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

Nazwa części Kwota w zł brutto. 

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, słodyczy, przekąsek, kawy, herbaty                    

i czekolady oraz napojów bezalkoholowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego               

w Zabrzu” 

Część 1–     Różne artykuły spożywcze 

52 381,94 zł 

Nazwa części Kwota w zł brutto. 

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, słodyczy, przekąsek, kawy, herbaty                   

i czekolady oraz napojów bezalkoholowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego              

w Zabrzu” 

Część 2  -  Słodycze Regionalne 

60 416,62 zł 

 

 

 

 



Nazwa części Kwota w zł brutto. 

 

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, słodyczy, przekąsek, kawy, herbaty                    

i czekolady oraz napojów bezalkoholowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego            

w Zabrzu” 

Część 3  -  Słodycze kruche 
 

 

39 464,30 zł 

Nazwa części Kwota w zł brutto. 

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, słodyczy, przekąsek, kawy, herbaty                  

i czekolady oraz napojów bezalkoholowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego                         

w Zabrzu” 

Część 4 – Słodycze 
 

8 999,91 zł 

Nazwa części Kwota w zł brutto. 

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, słodyczy, przekąsek, kawy, herbaty                   

i czekolady oraz napojów bezalkoholowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego              

w Zabrzu” 

Część 5 – Przekąski 

10 016,01 zł 

Nazwa części Kwota w zł brutto. 

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, słodyczy, przekąsek, kawy, herbaty                    

i czekolady oraz napojów bezalkoholowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego             

w Zabrzu” 

  Część 6 – Kawa ziarnista, herbata i czekolada 

18 783,33 zł 

 

 

 

 



Nazwa części Kwota w zł brutto. 

 

 

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, słodyczy, przekąsek, kawy, herbaty                   

i czekolady oraz napojów bezalkoholowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego                 

w Zabrzu” 

Część 7 – Kawa kapsułkowa 

 

 

 

12 023,25 zł 

Nazwa części Kwota w zł brutto. 

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, słodyczy, przekąsek, kawy, herbaty                   

i czekolady oraz napojów bezalkoholowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego            

w Zabrzu” 

Część 8 – Napoje bezalkoholowe 

106 929,07 zł 

 

 

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności:  

 

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, słodyczy, przekąsek, kawy, herbaty  i czekolady oraz napojów bezalkoholowych dla potrzeb 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” 

Część 1 –     Różne artykuły spożywcze 

 

Nie złożono żadnej oferty 

 

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, słodyczy, przekąsek, kawy, herbaty  i czekolady oraz napojów bezalkoholowych dla potrzeb 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” 

Część 2  -  Słodycze Regionalne 



 

Nie złożono żadnej oferty 

 

 

 

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, słodyczy, przekąsek, kawy, herbaty  i czekolady oraz napojów bezalkoholowych dla potrzeb 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” 

Część 3 -  Słodycze kruche 
 

Nie złożono żadnej oferty 

 

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, słodyczy, przekąsek, kawy, herbaty  i czekolady oraz napojów bezalkoholowych dla potrzeb 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” 

Część 4 – Słodycze 
 

Nie złożono żadnej oferty 

 

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, słodyczy, przekąsek, kawy, herbaty  i czekolady oraz napojów bezalkoholowych dla potrzeb 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” 

Część 5 – Przekąski 

Nie złożono żadnej oferty 

 

 

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, słodyczy, przekąsek, kawy, herbaty  i czekolady oraz napojów bezalkoholowych dla potrzeb 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” 

Część 6 – Kawa ziarnista, herbata i czekolada 



 

Nie złożono żadnej oferty 

 

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, słodyczy, przekąsek, kawy, herbaty  i czekolady oraz napojów bezalkoholowych dla potrzeb 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” 

Część 7 – Kawa kapsułkowa 

Nie złożono żadnej oferty 

 

 

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, słodyczy, przekąsek, kawy, herbaty  i czekolady oraz napojów bezalkoholowych dla potrzeb 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” 

                                                                                                       Część 8 – Napoje bezalkoholowe 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty Termin wykonania Okres 
gwarancji 

Warunki 
płatności 

Coca – Cola HBC Polska Sp. z o.o. 

02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 16 

Filia Katowice  

41-409 Mysłowice, ul. Białobrzeska 47 

 

    

Wykonawca nie złożył 

Formularza oferty 

 

Zgodnie z terminem 
wskazanym w SIWZ 

 

Nie dotyczy 

 

Zgodnie z 
warunkami 

wskazanymi w 
SIWZ 

 

 

                                                                                                                                                          MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO  

                                                                                                                                                                                   W ZABRZU 

                                                                                                    DYREKTOR  

                                                                                                                                                                             Bartłomiej Szewczyk  

 


