
ZP-P-I.271.13.2020                                                                            Lublin, dnia 11.03.2020 r. 

Informacja z otwarcia ofert 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu  nieograniczonego  na  odbudowę budynku  Domu Pomocy  Społecznej  im.
Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie (po pożarze) w zakresie architektury, konstrukcji,
wewnętrznych instalacji oraz dostosowania budynku do przepisów p.poż. – „Etap II
– Remont pomieszczeń wraz z termomodernizacją oraz przebudową polegająca na
poszerzeniu  otworów  drzwiowych  budynku  oraz  rozbudowa  wewnętrznej  sieci
kanalizacji deszczowej.”

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.:

- 8 555 230,71 zł brutto

2.  W  wyznaczonym  terminie  tj.  do  dnia  11  marca  2020 r.  do  godz.  10:30
w  przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy  

Cena ofertowa
w zł brutto

Okres gwarancji 

1 Edach Sp. z o. o. Sp.k
ul. Różana 3, Jakubowice
Konińskie Kolonia, 21-003

Ciecierzyn

9 259 500,00 zł 60 miesięcy

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 na adres – Urząd Miasta
Lublin,  Biuro  Zamówień  Publicznych,  20-080  Lublin,  Plac  Litewski  1,  pok.  203  –
sekretariat.
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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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