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•     DPS.26.3.2.2020

DOM  POMOCY SPOŁECZNEJ
W RUDZIE  RÓŻANIECKIEJ

Ruda  RÓżaniecka 21.09.2020r

lNFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DPS.26.3.2020 w trybie przetargu
nieograniczonego pn:

„Dostawa  środków czystości i art. gospodarczych dla DPS Ruda Różaniecka "

Działając zgodnie z art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych
(tekstjednolity:  Dz.  U. z 2019 r.,  poz.1843 z późn. zm.)  Dyrekcja Dom  Pomocy Społecznej w Rudzie
RÓżanieckiej przekazuje jnformacje o których mowa w ust. 3 i 4.
1.  Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1)    część         l-Środki   czystości                                                        -110951,34zł,
2)   część      ll-Ariykułygospodarae                                        -20693,67zł,

RAZEIvl za 11 części:  131  645,01 zł.
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3. Termin płatności -regu]owanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania.

NumerOferty/
Wykonawca

Oferowana cena

Część nr 1 Część  nr 11

1.

CENTRALATECHNICZNO-HANDLOWA„JONTEX"37-500Jarosławul.Kasztelańskala
109 939,28 zł 20189,47 zł

2.

ADMOR Jolanta Morytoul.Wilczyńskiego35/126-600Radom

131  306,24 zł 17 663,70 zł

ŻĘiiĘffiĘĘ6JTiżJĘÓFFińĘ;ż€ zgodnie z art.  24 ust.  11  Ustawy Pzp Wykonawca,  w termin_ie .3 .dni oqzamieszćżónianastronieinternetowejniniejszejinformacji,przekazujezamawiającemuoświadczenie

01/01/2021rozpoczęciakonania

o przynaieżności iub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowe_j, o ftóręj mowę w art. 24. usf.
1-pki 23  Ustawy  Pzp.  Oświadczenie  powinno  zostaó  sporządzone  w fermie  pisemnej  na  podstawie
Załącznika nr 5 do SIWZ i przekazane Zamawiającemu w fomie orygirału.
Wróz  ze  złożeniem  oświadczenia,  wykonawca  może  przedstawić  dowody,  Że  powiązania  z  innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podpisy:

Janusz Rozner             -Przewodniczący komisji przetargowej -

mgr piotr załuski          -Zast.  Przew.         komisji przetargowej -

mgr Edyta Gerlach      -Sekretarz komisji przetargowej

mgr Vvjesław Kudyba  -Członek komisji przetargowej

mgr Justyna Pacyna    -Członek komisji przetargowej

Stanisława ważna      -Członek komisji przetargowej
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