
ZP-P-I.271.55.2020                                                                            Lublin, dnia 02.07.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie,  dostarczenie  i  montaż  mebli  pod
zabudowę do budynku Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie, przy ul. Berylowej 7.

Działając  zgodnie  z  art.  86  ust.  5  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r  –  Prawo
zamówień publicznych (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.:

146 209,61 zł brutto

2.  W  wyznaczonym  terminie  tj.  do  dnia  02 lipca 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

Okres gwarancji

1 Tronus Polska Sp. z o.o.,
ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa 

3 393 078,00 zł 60 miesięcy

2 Elmar Anna Karnas, 
ul. 3-go Maja 1/3,
36-030 Błażowa

152 089,50 zł 60 miesięcy

3 ALNAG Barbara Wróbel, ul.
Księcia Józefa 54a, 30-206

Kraków

140 589,00 zł 60 miesięcy

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 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
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

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

Powyższy dokument należy złożyć za pośrednictwem  Formularza do komunikacji
jako załącznik.
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