
Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu  nieograniczanego  na druk Kart „Rodzina Trzy Plus” według przygotowanego
projektu graficznego wraz z dostarczeniem w opakowaniach zbiorczych po 500 sztuk.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert została podana kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 2 797,52 zł

2. W  wyznaczonym  terminie,  tj.  do  dnia  19.05.2020r.  do  godz.  09:00 w
przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena ofertowa
 w zł brutto

Termin realizacji

1 REMI-B Spółka Jawna Krzysztof
Boiński, Adam Krokowski, ul.

Strażacka 35, 43-382 Bielsko-
Biała

2.952,00 zł 7 dni

2 ARGO CARD Sp. z o.o., ul.
Krynicka 1, 80-393 Gdańsk 3.720,75 zł 10 dni

3 MCARD Produkcja Kart
Plasikowych Cz. Toborek,

M.Toborek Spółka Cywilna, ul. P.
Skargi 67, 41-706 Ruda Śląska

1.722,00 zł 4 dni

4 VIP Artur Sienkiewicz, ul. Dolna
Panny Marii 5, 20-010 Lublin 2.091,00 zł 7 dni

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 ze zm)
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 SIWZ 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
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.
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