
ZP-P-I.271.157.2019

 Informacja z otwarcia ofert

złożonych  w postępowaniu prowadzonym  w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2019r poz. 1843)  oraz Rozdział 6a Regulaminu
postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych oraz organizacji, składu, trybu pracy i zakresu
obowiązków członków komisji przetargowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 19/6/2015r.
Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  08  czerwca  2015r  zmienionego  Zarządzeniem nr  66/1/2017
Prezydenta Miasta Lublin z dnia    26 stycznia 2017r ze zm, zmienionego Zarządzeniem nr 139/3/2017
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017r. na usługę cateringową - Wigilia Rady Miasta
i Opłatek Kombatantów.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert została podana kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:  13 110,00 zł.

2. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia  06.12.2019r. do godz. 10:30 w przedmiotowym
postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

1
LAWENDOWY DWOREK Mirosław Augustyniak

ul. Krochmalna 13 c
 20-401 Lublin

12 580,00 zł

2
Arche Sp z o.o

 ul. Puławska 361
 02-001 Warszawa

 24 887,64 zł

3

RESTAURACJA WOJEWÓDZKA
 M.Kubejko, M.Celej Sp. J.

 ul. Spokojna 4
 20-914 Lublin

12 150,60 zł

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.  Ogłoszenia  o  zamówieniu powyższe  oświadczenie  należy
złożyć w oryginale.

Powyższy dokument należy dostarczyć Zamawiającemu na adres – Urząd Miasta
Lublin,  Biuro  Zamówień  Publicznych,  20-080  Lublin,  Pl.  Litewski  1,  pok.  nr  203  –
sekretariat.
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