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Przedszkole Miejskie nr 206 

z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi 

ul. Lermontowa 7 

92 – 512 Łódź 

Zamawiający 

/Wykonawcy/ 

 

 

Informacja  

z otwarcia ofert 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., 2164 poz.), zwanej dalej „ustawą PZP” informuję, że w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa artykułów żywnościowych dla 

Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi z Oddziałami Integracyjnymi”, podzielonego na 2 części, 

złożono następujące oferty: 

Część III – wyroby cukiernicze: 

1) Sklep Ogólnospożywczy Kazimierz Mikulski, ul. Jurczyńskiego 6, 92-306 Łódź, 

cena: 23 288,00 PLN brutto, termin płatności: 30 dni. 

Część VIII – nabiał: 

1) SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY Kazimierz Mikulski, ul. Jurczyńskiego 6, 92-306 Łódź 

cena: 59 389,50 PLN, termin płatności: 30 dni; 

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć łącznie kwoty (brutto): 

Część III- Wyroby cukiernicze- 22677,00 PLN, 

Część VIII- Nabiał- 46428,00 PLN, 

RAZEM:         365639,50 PLN. 

Zamawiający przypomina o treści art. 24 ust. 11 ustawy PZP, na podstawie której wykonawca, w 

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, obowiązkowo 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.  

Obowiązek złożenia oświadczeń powstaje od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie 

internetowej  Zamawiającego, nie wcześniej. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 
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Oświadczenia i dokumenty można przesyłać drogą elektroniczną na adres podany w SIWZ: 

zaneta7@poczta.onet.eu, lub faksem na nr 42 672 70 89. Oryginały oświadczeń i dokumentów należy 

złożyć w siedzibie zamawiającego w tym samym terminie. 

Brak przedłożenia oświadczenia stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy z postępowania w 

oparciu o treść art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do 

uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP. 

 

Z poważaniem 

Agnieszka Kucharska 

Przedszkole Miejskie nr 206 

z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi 


