
 

Informacja z otwarcia ofert 

                                                                         Nasz znak:                                             Data: 
                                                                         ZP / 3 / 2019                                          17.12.2019 r. 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa artykułów spożywczych do stołówki 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymanowie 
 
               Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                         
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - dalej ustawa Pzp, informuję, że do dnia 17.12.2019 r. do  
godziny 10:00, w postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty: 
 

Nr 
oferty 

Firma i adres Wykonawcy Cena ofertowa  
w zł brutto 

 

Termin 
wykonania 

Gwarancja Warunki 
płatności 

Uwagi 

 
 

1. 

Elbląskie Centrum 
Mięsne „EL-HURT” 
Produkcja i Handel 
Jolanta Grudzień 

Zbigniew Grudzień Sp. j. 
ul. Kochanowskiego 11 

82-300 Elbląg 

Część nr 2 – 
27 918,45 

01.01.2020 – 
31.12.2020 

Nie dotyczy Zgodnie 
z projektem 

umowy  - zał. 
nr 3 do SIWZ 

----- 

Część nr 3 – 
22 747,73 

01.01.2020 – 
31.12.2020 

Nie dotyczy Zgodnie 
z projektem 

umowy  - zał. 
nr 3 do SIWZ 

----- 

 
 
 

2. 

Zakład Masarski 
Kamil Kołtek 
ul. Dębowa 6 

14-330 Małdyty 

Część nr 2 – 
18 755,00 

01.01.2020 – 
31.12.2020 

Nie dotyczy Zgodnie 
z projektem 

umowy  - zał. 
nr 3 do SIWZ 

Oferta złożona 
tylko na część 
asortymentu 

Część nr 3 – 
19 585,00 

01.01.2020 – 
31.12.2020 

Nie dotyczy Zgodnie 
z projektem 

umowy  - zał. 
nr 3 do SIWZ 

Oferta złożona 
tylko na część 
asortymentu 

 
 

3. 

Hurtownia Drobiu 
„OLDBROB” 

Andrzej Przybylski 
ul. Bałtycka 10 
10-176 Olsztyn 

Część nr 2 - 
31 092,71 

01.01.2020 – 
31.12.2020 

Nie dotyczy Zgodnie 
z projektem 

umowy  - zał. 
nr 3 do SIWZ 

Oferta 
wpłynęła 

drogą mailową 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  

Część (pakiet) 2 -     33.400,00 zł brutto; 

Część (pakiet) 3 -     23.500,00 zł brutto; 

 

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni 
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa                        
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (§ 11 ust. 7 siwz), tj. do dnia  20.12.2019 r., przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,                           
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

 Dyrektor 

Jarosław Witek



 

.................................................... 

 nazwa i adres Wykonawcy 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - 

Wychowawczy w Szymanowie 

Szymanowo 2 

                       14-300 Morąg 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

dostawa artykułów spożywczych do stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Szymanowie - dot. części ………………….. 

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych          

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z zamieszczoną przez 

Zamawiającego na stronie internetowej informacją o firmach Wykonawców, którzy złożyli oferty                            

w terminie informuję, że  

a) nie należę do grupy kapitałowej1 o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp z żadnym                                   

z pozostałych Wykonawców2, 

b) należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23  ustawy Pzp wraz z Wykonawcą: 

………………………………………….,2 

 

               Podpisano: 

 

 

......................................................... 

 (czytelny podpis lub w przypadku parafki  
pieczątka imienna upełnomocnionego/ych 

przedstawiciela/ 

 

………………………………….., dnia ……………………….. 

                                                           
1 Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  z 2019 r., poz. 369 z późn. 

zm.) przez grupę kapitałową należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

2 Niepotrzebne skreślić 


