
Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na
Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny -
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1. Nazwa zadan ia:

Warszawa, dn. 23 grudnia 2020

PROTOKOŁ Z OTWARCIA

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy
Szelburg - Zarembiny w Warszawie - 2O2L rok
Data igodzina otwarcia ofert:23 grudnia 2020 r. godz. 12.00
z. Obecni ze strony Zamawiającego:

ż)
3)

3. Przebie8 otwarcia ofert:
1) Poinformowano, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy szelburg - zarembiny

zozlrok
Nr części

zam.
część brutto netto

L Mieso i Wedlinv 780 062,67 zł 777 488,20 zt

2

Warzywa, owoce,
kiszonki t37 294,oo zl t44 820,93 zt

2) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetar8u n ieograniczonego złożono ,... ofert (na wszystkie
części), w tym ....,... po terminie składania ofert.

3) Po stwierdzeniu nienaruszone8o stanu wszystkich ofert dokonano ich otwarcia.
Ofe

1.1.12. ęo
|łuLTą)n t k pp.o Bt u /.urąiN)
lłl ę !ł IuoMlą+ Jźq r4 tl^b u|ićł

UL. UłX.śLna^4 t4, 0l-?14

Ępr uiet*łr

/§§, kjQ\o

Mh +źłłl.h lĄIhŃth 
"źl4 

*T
?łr,'źJąŁ, Tłois"e,*cr.a,ą ,, ęĘ
ul,Ąra,:ał ,o 

Śl',d"

21_jlo wOHvN

4yq. q%,

fi,łłJatPkA ńnlwM gl

ĄrL, F56ŃIrleto4ą
04,al? ułząałp ł98.8ząo,

strona 1:

lelefon:. 22 67 7-IL-66
WWW.sp312.WaW.pl
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Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na
Sukcesywną dostawę artykułów żywnoŚciowych dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. EWy szelburg - Zarembiny -

Jednocześnie przypominamy, iż Wvkonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowt
zamawiaiacego informacii, o którei mowa w art,86 ust. 5 ustawv pzp, przekaże zamawiaiacemu
oświadczenie o przvnaleźności lub braku przvnależności do tei samei grupv kapitałowei, o którei mowa w
art. 24 ust. 1pkt. 23 ustawv Pzp. (oświadczenie stanowi załącznik numer 5 do SlWz)

Warszawa, dn. 23 grudnia 2020 r.
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