
 Informacja z otwarcia ofert

złożonych  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę z montażem i wniesieniem mebli
do Klubów Seniora funkcjonujących przy Domach Pomocy Społecznej i Zespole
Ośrodków  Wsparcia  oraz  do  ośrodków  wsparcia  działających  przy  Domu
Pomocy  Społecznej  Kalina  i  Środowiskowym  Domu  Samopomocy  Kalina  w
ramach realizacji projektu LublnclusiON- III części.

1. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  została  podana  kwota,  jaką  Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 
- część I  – 54.590,60 zł
- część II -  18.393,67 zł
- część III – 7.305,65 zł

2. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 14.10.2019r. do godz. 11:00 w przedmiotowym
postępowaniu złożono następujące oferty:

Część I

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

Cena w zł brutto 
Czas realizacji

zamówienia

1. 
TRONUS POLSKA Sp. z o. o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa

69.330,00 zł 20 dni roboczych

2.
ALNAG Barbara Wróbel
ul. Księcia Józefa 54a
30-206 Kraków

98.523,00 zł 12 dni roboczych

Część II

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

Cena w zł brutto 
Czas realizacji

zamówienia

1. 
TRONUS POLSKA Sp. z o. o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa

41.110,00 zł 20 dni roboczych

2.
ALNAG Barbara Wróbel
ul. Księcia Józefa 54a
30-206 Kraków

36.912,30 zł 10 dni roboczych

Część III

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

Cena w zł brutto 
Czas realizacji

zamówienia

1. TRONUS POLSKA Sp. z o. o.
ul. Ordona 2A 30.660,00 zł 20 dni roboczych
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01-237 Warszawa

2.
ALNAG Barbara Wróbel
ul. Księcia Józefa 54a
30-206 Kraków

25.215,00 zł 11 dni roboczych 

Jednocześnie  uprzejmie  informuję,  że  zgodnie  z  art.  24  ust.  11  ustawy  z  dnia
29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019r.  poz  1843)
Wykonawca, w terminie 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 złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązanie z innym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

Zgodnie  z  pkt  6.2.2.  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  powyższe
oświadczenia  sporządza  się  w  postaci  elektronicznej  i  opatruje  się  kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

Powyższe dokumenty należy złożyć za pośrednictwem  Formularza do komunikacji
jako załącznik.
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