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Uczestnicy postępowania                                                                          Leżajsk, dnia 17 listopada 2020 r. 

o udzielenie zamówienia publicznego  

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną 

dostawę produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, Ogłoszenie nr 607962-N-2020 z dnia 2020-11-09 r. 

 

INFORMACJA O DANYCH OGŁOSZONYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT 

 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), 

Zamawiający przekazuje informacje: 

 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17 listopada 2020 roku o godz. 11.15 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 390 000,00 zł 

 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty: 

 

Lp. Nazwa i adres oferenta 
Numer 

oferty 
Dotyczy 

części nr 
Oferowana 

cena 
Termin 

płatności 

Termin wymiany dostarczonego 

wadliwego przedmiotu 

zamówienia 

1 
Widan Polska Sp. z o.o. spółka komandytowa 

Ul. Jasińskiego 56b, 37-700 Przemyśl 
1 5 57 887,34 30 dni 

ofertę wymiany w ciągu tego samego 

dnia co dzień dostawy ( nie później niż 

do godz. 9.00) 

2 
Firma Cateringowa SOWRAD Konrad Sowa 

Zaczernie 825, 36-062 Zaczernie 
2 7 45 331,95 21 dni 

ofertę wymiany w ciągu tego samego 

dnia co dzień dostawy ( nie później niż 

do godz. 9.00) 

3 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Prima Bąk  

spółka Jawna  
ul. Głowackiego 27, 39-300 Mielec 

3 5 56 511,00 30 dni 
ofertę wymiany w ciągu tego samego 

dnia co dzień dostawy ( nie później niż 

do godz. 9.00)  

4 
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 

37-306 Grodzisko Dolne 253 
4 4 17 319,76 30 dni 

ofertę wymiany w ciągu tego samego 

dnia co dzień dostawy ( nie później niż 

do godz. 9.00) 

5 
Zakład Mięsny Smak-Górno Sp. z o.o.  

 ul. Centralna 4, 36-051 Górno 
5 1 74 276,48 30 dni 

ofertę wymiany w ciągu tego samego 

dnia co dzień dostawy ( nie później niż 

do godz. 9.00) 

6 
ALMAX - Dystrybucja sp. z o.o. 

Panieńszczyzna, 21-002 Jastków 
6 

3 

6 

33 968,56 

38 600,91 
30 dni 

ofertę wymiany w ciągu tego samego 

dnia co dzień dostawy ( nie później niż 

do godz. 9.00) 

7 
Zakład Mięsny „Nowy Maxpol” R.J. Kizior Sp.J. 

Ul. Leśna 2, 39-207 Brzeźnica 
7 1 74 977,89 30 dni 

ofertę wymiany w ciągu tego samego 

dnia co dzień dostawy ( nie później niż 

do godz. 9.00) 

8 
FHU ”ARTA” Szal, Wojtas  Spółka jawna 

Katy 55c, 37-405 Jarocin 
8 2 61 352,55 30 dni 

ofertę wymiany w ciągu tego samego 

dnia co dzień dostawy ( nie później niż 

do godz. 9.00) 

9 

POLADEX L. Zaborniak, M. Zaborniak 

Spółka jawna 

Ul. Szopena 53F, 37-600 Lubaczów 

9 6 38 520,66 30 dni 
ofertę wymiany w ciągu tego samego 

dnia co dzień dostawy ( nie później niż 

do godz. 9.00) 

10 
Widamid Sp. z o.o.  

ul. Składowa 2, 37-100 Łańcut  
10 

3 

5 

37 827,20 

66 043,95 
30 dni 

ofertę wymiany w dniu następnym 

po dniu dostawy 

11 

Piekarnia GRAHAM 

Anita Byra, Magdalena Wala-Kiszka 
Ul. Rynek 29, Rudnik n/Sanem 

11 4 12 944,40 30 dni 
ofertę wymiany w ciągu tego samego 

dnia co dzień dostawy ( nie później niż 

do godz. 9.00) 

12 

Usługi cateringowe KARDAMON  

Brygida Winiarska – Wywrót 
37-320 Manasterz 218 

12 7 43 944,80 30 dni 
ofertę wymiany w ciągu tego samego 

dnia co dzień dostawy ( nie później niż 

do godz. 9.00) 

13 
Piekarnia Tarnogród sp. z o.o. sp. k. 

ul. Przedmieście Błonie 4, 23-420 Tarnogród 
13 4 14 763,00 30 dni 

ofertę wymiany w ciągu tego samego 

dnia co dzień dostawy ( nie później niż 

do godz. 9.00) 

14 
Przedsiębiorstwo produkcyjno-Handlowe „Jarda” 
Józef Łuszczak, Joanna Zasońska Spółka cywilna 

ul. Spółdzielcza 8, 37-300 Leżajsk 

14 7 71 024,00 30 dni 
ofertę wymiany w ciągu tego samego 

dnia co dzień dostawy ( nie później niż 

do godz. 9.00) 

15 
F.H.U. LOBO Jan Krupa  Wiesław Olbrycht sp. j.  

ul. Spółdzielcza 8, 37-300 Leżajsk 
15 2 74 397,75 30 dni 

ofertę wymiany w ciągu tego samego 

dnia co dzień dostawy ( nie później niż 

do godz. 9.00) 

16 

Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu 

w Nowej Sarzynie ul. Korczaka 1 
37-310 Nowa Sarzyna 

16 4 14 264,25 30 dni 
ofertę wymiany w ciągu tego samego 

dnia co dzień dostawy ( nie później niż 

do godz. 9.00) 
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Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, 

którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Wzór oświadczenia został zamieszczony na stronie Zamawiającego wraz z informacją o wykonawcach, którzy złożyli 

oferty w postępowaniu. 
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Wykonawca: 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku,  

37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 67 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

 

 

Oświadczam, iż Wykonawca ………………….…………………….………………………. nie należy/należy1 do tej samej 

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 369, 1571 i 1667) z innymi wykonawcami dla części …… , wskazanymi w informacji zamieszczonej przez 

Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp na stronie internetowej, którzy w terminie złożyli oferty w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół 

Technicznych w Leżajsku, Ogłoszenie nr 607962-N-2020 z dnia 2020-11-09 r.   
 

 

 

 

 

..........................., dnia .....................                    ………………..…….………………………………… 

     miejscowość                                                          Podpis osoby (osób) upoważnionej  

                                                                                    do  występowania w imieniu wykonawcy 

 

 

 

 
 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 


