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Zamawiający :
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr. 354 im. Adama Asnyka
tel. (22) 619 – 02 – 66 Fax (22) 619 – 15 – 88
Ul. Otwocka 3 , 03-759 Warszawa
www.sp354warszawa.superszkola.pl, email: sp354waw@gmail.com
e – mail: sp354waw@gmail.com
telefon: 22 619 02 66, faks: 22 619 15 88
Znak postępowania: SP354/125/2018/2019
Ogłoszenie nr 534857-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.
PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
Zamawiający tj. Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr. 354,
Stosowanie do postępowań wynikających z art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r.
Prawo Zamówień Publicznych (dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. ) informuje,
W dniu 15.04.2019 o godz. 10:30 miało miejsce publiczne otwarcie ofert złożonych w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
,,Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
Nr 354 w Warszawie – 2019 ‘’
Termin wykonywanego zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie
do 31.12 2019r.
Zgodnie z brzmieniem ar. 86 ust. 5 ww. ustawy, w poniższym zestawieniu
Przedstawiono kwoty brutto przeznaczone na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia wraz
z informacjami dotyczącymi złożonych ofert

Część 4: Warzywa, owoce świeże kwota brutto – 23573,45
Lp.
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Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kwota brutto

Czas reakcji na
reklamację
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1.Nienaruszalność koperty została potwierdzona w obecności przedstawicieli Wykonawców podczas
posiedzenia. Po otwarciu ofert Przewodniczący komisji podał następujące informacje:
a. nazwa i adres wykonawców
tel. (22) 619 – 02 – 66 Fax (22) 619 – 15 – 88
b. cenę ofertową
2. stwierdzam iż w terminie składania ofert tj. 15.04.2019 do godziny 9.00 wpłynęło
e – mail: sp354waw@gmail.com
……0………………… ofert.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawcy, w terminie 3 dni tj. do dnia 17.04.2019 r,
przedkładają Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej (którzy nie złożyli wraz z ofertą) wg załącznika 4 SWIZ
3. Po dokonaniu otwarcia ofert zakończono jawne posiedzenie komisji
Z udziałem publiczności
4. Sprawdzenie kompletności ofert i dokonanie ich oceny nastąpi w posiedzeniu
niejawnym, niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia jawnego
5. O wynikach przetargu oferenci będą powiadomieni drogą e-mail, oraz zostanie ona
wywieszona na tablicy ogłoszeń w holu głównym, oraz opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Z Oddziałami Integracyjnymi nr 354
Renata Wilczyńska
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