Lublin, dnia 09.09.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert
złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę

fabrycznie nowego samochodu 7-osobowego,

z pełną obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji,

dla Zespołu Ośrodków

Wsparcia w Lublinie
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert została podana kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 80 000,00 zł.
2.W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 09.09.2019 r. do godziny 12:00 w przedmiotowym
postepowaniu wpłynęły trzy oferty:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena
ofertowa
w zł brutto

Zużycie
energii

Emisja
dwutlenku
węgla

Emisja
zanieczyszczeń

1.

ZPUP ENERGOZAM Sp. z o.o.
22-400 Zamość, ul. Zagłoby 5
Autoryzowany Dystrybutor
21-040 Świdnik, Kalinówka 17A

79 960,00
zł

2,304
MJ/km

164 g/km

50,4 mg/km

2.

INTER AUTO Sp. z o.o. Sp. K.
31-358 Kraków
ul. Jasnogórska 62

85 000,00
zł

1,82 MJ/km

126 g/km

52,19 mg/km

3.

F.H. RIA Sp. z o.o. Sp. k.
Autoryzowany Dealer Peugeot
Jamnica 160, 39-410 Grębów

76 670,00
zł

brak
informacji
w formularzu
ofertowym

brak
informacji
w
formularzu
ofertowym

brak
informacji
w formularzu
ofertowym

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 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
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 należy złożyć w formie oryginału.
Powyższy dokument należy dostarczyć Zamawiającemu na adres – Zespół Ośrodków
Wsparcia w Lublinie, 20-128 Lublin, ul. Lwowska 28, Dział Administracji - pok. 101.

Dyrektor
Anna Walczak

