
ZP-P-I.271.51.2020                                                                            Lublin, dnia 25.05.2020 r. 

Informacja z otwarcia ofert 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych  do klubów seniora w
Lublinie w ramach realizacji projektu LUBInclusiON.

Działając  zgodnie  z  art.  86  ust.  5  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r  –  Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843) Zamawiający  przekazuje
następujące informacje:

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert została podana kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.:

- 23 644,27 zł brutto 

2.  W  wyznaczonym  terminie  tj.  do  dnia  25  maja  2020 r.  do  godz.  10:00
w  przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy  

Cena ofertowa
w zł brutto

Czas realizacji
zamówienia 

1 Almax - Dystrybucja Sp. z o.o.
Panieńszczyzna, 21-002

Jastków

17 563,85 zł 1 dzień roboczy

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 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
oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

Powyższy dokument  należy  dostarczyć  Zamawiającemu  za  pośrednictwem
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  pojemniku
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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.

W  załączeniu:  wzór  oświadczenia wykonawcy  o  przynależności  lub  braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369).
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