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Poznań,dnia:2020-10-19

dot. postępowania nr DS - 8/ZP/2020

INFORMACJA Z Sean OTV\ARCIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DS 8/ZP/2020,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ziemniaków, warzyw,
owoców, grochu i fason do Aresztu śledczego w Poznaniu, którego otwarcie odbyło
się w dniu 19j10.2020 r. o godz. 8:30.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych Zamawiający
tl. Areszt śledczy w Poznaniu przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert
w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest dostawa ziemniaków, warzyw,
owoców, grochu i fason do Aresztu śledczego w Poznaniu (nr postępowania:
DS-8/ZP/2020)

1. Informacja na temat wysokości środków jakie Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1) kwota przeznaczona przez zamawiającego na sfinansowanie części l zamówienia
wynosi 420 994,35 złl słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt cztery złote 35/1 00 gr.

2) kwota przeznaczona przez zamawiającego na sfinansowanie części ll zamówienia
wynosi ll 550,00 zł, słownie: jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych
00/100 gr.

3) kwota przeznaczona przez zamawiającego na sfinansowanie całości zamówienia
wynosi 432 544,35 zł, słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści
cztery złote 35/100 gr;

2. W terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia 19.10.2020 r. do godz.
8:15 złożono 3 oferty na część l zamówienia i3 oferty na część ll zamówienia, tj:

1 ) Na część l zamówienia złożono ofertę

a) Qfęr@ g! l
nazwa WJ'konawcy: ,,Ogrodnicza" Jerzy Czerwiński, ul. Kościuszki 111, 64-700

Czarnków;
cena oferty brutto: 495 1 70,55 zł, słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto
siedemdziesiąt złotych 55/1 00 grl
termin płatna)ści: 30 dnia
termin realizacji dostaw: od dnia 01 .01 .2021 r. do dnia 31 .12.2021 r.

b) Oferta nr 2
nazwa Wykonawcy: Gospodarstwo Ogrodnicze Zbigniew Krosnowski. Smiłowice 35,
87-850 ChoŁeń:

cena oferty brutto: 264 076,00 zł, słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące
siedemdziesiąt sześć złotych 00/1 00 gr;
termin płatności: 30 dnia
termin realizacji dostaw: od dnia 01 .01 .2021 r. do dnia 31 .1 2.2021 r.



c) Oferta nr 3
nazwa Wykonawcy; Gospodarstwo Rolne Anna Bućko, Morawki 27, 98-235 Błaszkil

cena oferty brutto: 271 357,80 zł, słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta
pięćdziesiąt siedem złotych 80/1 00 gr
termin płatności: 30 dnia

termin realizacji dostaw: od dnia O1 .01 .2021 r. do dnia 31 .1 2.2021 r.

2) Na część ll zamówienia złożono oferty

a) Oferta nr l
nazwa WSrkonawcy: Ogrodnicza Jerzy Czerwiński, ul. Kościuszki 111, 64-700

Czarnków;

cena oferty brutto: 23 520,00 zł, słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia
złotych 00/100 gr;
termin płatności: 30 dnia
termin realizacji dostaw: od dnia O1 .01 .2021 r. do dnia 31 .1 2.2021 r.

b) Oferta nr 2
nazwa Wykonawcy: Gospodarstwo Ogrodnicze Zbigniew Krosnowski, Smiławice 35,
87-850 Choceńl
cena oferty brutto: 16 692,00 zł, słownie: szesnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt
dwa złote 00/1 00 grl
termin płatności: 30 dni;
termin realizacji dostaw: od dnia O1 .01 .2021 r. do dnia 31 .12.2021 r.

c) Oferta nr 3
nazwa Wykonawcy: Jarosław Lorke, Firma Handlowa ,,JARO", Widziszewo

ul. Osiedlowa 39, , 64-000 Kościanl

cena oferty brutto: 9 970,80 zł, słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt
złotych 80/100 gr;
termin płatności: 30 dnia

termin realizacji dostaw: od dnia 01 .01 .2021 r. do dnia 31 .1 2.2021 r.

W niniejszym postępowaniu Wykonawca Dorota Doberstajn Wytwórnia
Koncentratów Spożywczych DORO, ul. Młyńska 30, 88-1 00 Inowrocław składając ofertę
za pośrednictwem platformy zakupowej załączył jedynie oświadczenie, że nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu ( załącznik nr 2 do SIWZ nr
DS - 8/ZP/2020), natomiast nie załączył formularza ofertowego ( załącznik nr 4 do SIWZ
nr DS - 8/ZP/2020), co uniemożliwia Zamawiającemu ocenę oferty.

W związku z powyższym Zamawiający uznaje, że w/w Wykonawca nie złożył
oferty do niniejszego postępowania

3. Na podstawie art. 24 ust. llustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest przekazać
Zamawiającehu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. l 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 załącznikiem nr 5 do SIWZ
nr Ds - 8/ZP/2020 - należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu



elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
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