
 Informacja z otwarcia ofert

złożonych  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego  na zakup paliwa do samochodów służbowych
Urzędu Miasta Lublin,  w tym Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej - Głusk z siedzibą w Lublinie. 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert została podana kwota, jaką Zamawiający za-
mierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 200 974,62 zł

2.  W  wyznaczonym  terminie,  tj.  do  dnia  26.10.2020 r.  do  godz.  11:00
w przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto

1
PETROJET Sp. z o. o.
Kieszek 52
26-670 Pionki

175 590,00 zł

2
Circle K Polska Sp. z o. o., 
ul. Puławska 86,                         
02-603 Warszawa

180 400,00 zł

3

BP EUROPA SE Oddział w         
Polsce
ul. Jasnogórska 1
31-358 Kraków

184 100,00 zł

4

Polski Koncern Naftowy             
ORLEN S.A. 
ul. Chemików 7,                         
09-411 Płock

 180 100,00 zł

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843) Wykonawca, w ter-
minie  3  dni  od  zamieszczenia  na stronie  internetowej  przedmiotowej  informacji  winien
przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złoże-
niem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wyko-
nawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z pkt 6.2.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powyższe
oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Powyższy dokument należy dostarczyć Zamawiającemu pisemnie za pośrednic-
twem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo
pocztowe na adres: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski
1, 20-080 Lublin albo osobiście lub za pośrednictwem posłańca pozostawiając w po-
jemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin w
godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin tj. poniedziałek – piątek pomiędzy 7:30 a 15:30.

Numer mdok 136831/10/2020 


