Warszawa, dnia 24.01.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie
usług żywienia zbiorowego dla osób przebywających w OSK CBA w Lucieniu,
nr sprawy 2/USS/2019/TCz
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT
Jednocześnie informuję, że Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert
podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia w
wysokości zł brutto: 500 000,00
W postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:
Numer
oferty

1

2

3

4

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

BAR „ U JĘDRKA”
ZAKŁAD ŻYWIENIA ZBIOROWEGO
BEATA JABŁOŃSKA
MIAŁKÓWEK 4B
09-500 GOSTYNIN
BEJABL@WP.PL
REBUS SP. Z O.O.
UL. LIPOWA 36 D
05-123 DĄBRÓWKA CHOTOMOWSKA
MWAWRZYNSKA@REBUS.NET.PL
KONSORCJUM FIRM:
VENDI SERVIS SP. Z O.O.
UL. TRAKTOROWA 126
91-204 ŁÓDŹ
JOL-MARK SP. Z O.O.
UL. PORTOWA 16 G
44-100 GLIWICE
PRZETARGI@NAPRZOD.PL
USŁUGI GASTRONOMICZNE
KORONA SMAKU S.C.
B.LEWANDOWSKA, E.BĄBRYCH,
A.CYCKIEWICZ
HELENÓW 55A
09-500 GOSTYNIN
KORONA.SMAKU@OP.PL

Cena brutto
Zestaw nr 1

Cena brutto
Zestaw nr 2

Liczba zatrudnionych osób
bezrobotnych/młodocianych

Aktualizacja zlecenia
w zakresie ilości
posiłków

59,60

213,00

1

w momencie
wydania posiłku

51,84

190,00

1

w momencie
wydania posiłku

49,29

178,00

1

w momencie
wydania posiłku

63,20

220,00

1

w momencie
wydania posiłku

Ponadto Zamawiający, przypomina o obowiązku złożenia przez Wykonawcę w terminie
3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w rozdziale
VII pkt 3 ppkt 5 Ogłoszenia o zamówieniu tj. oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( wzór oświadczenia w załączniku do
niniejszego pisma).
Tomasz Czerwioski
Wydział Zamówieo Publicznych
Biura Finansów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
( nazwa/ firma/ adres)

Niniejszym, po zapoznaniu się z listą Wykonawców, którzy złożyli oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla osób przebywających w OSK CBA
w Lucieniu, nr sprawy 2/USS/2019/TCz
Oświadczamy, że:
 nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634) z żadnym z tych Wykonawców*.
 należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.,
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z
następującymi Wykonawcami*
…………………………………………………………………………………………

................................., dn. .......................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

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

