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Lublin, dnia 12.12.2016 r. 
 

Protokół z otwarcia ofert 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie dostawy paszy dla zwierząt hodowlanych dla 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  z podziałem na 5 części. 
 

W niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty w określonym w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia terminie tj. 12.12.2016 r. do godz. 12:00. 
 
 
CZĘŚĆ 1 
Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 16 234,56 zł. 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Warunki płatno ści: zgodnie z §3 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena ofertowa 
brutto 

Termin dostawy 

1 Wytwórnia Koncentratów i 
Mieszanek Paszowych 

AGROPOL Wawryszuk 
A.M.P.T. Wilczek  A.B. Sp.j. 

21-030 Motycz 

17 510,00 zł 3 dni 

 
 
CZĘŚĆ 2 
Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 65 421,60 zł. 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Warunki płatno ści: zgodnie z §3 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena ofertowa 
brutto 

Termin dostawy 

1 Wytwórnia Koncentratów i 
Mieszanek Paszowych 

AGROPOL Wawryszuk 
A.M.P.T. Wilczek  A.B. Sp.j. 

21-030 Motycz 

46 808,00 zł 3 dni 

2 ASPRIM Sp. z o.o.  
ul. Kolejowa 79a, 24-220 

Niedrzwica Duża 

59 010,00 zł 1-3 dni 

 
CZĘŚĆ 3 
Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 7 560,00 zł. 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Warunki płatno ści: zgodnie z §3 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena ofertowa 
brutto 

Termin dostawy 

1 Wytwórnia Koncentratów i 
Mieszanek Paszowych 

AGROPOL Wawryszuk 
A.M.P.T. Wilczek  A.B. Sp.j. 

21-030 Motycz 

6 606,90 zł 2 dni 
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CZĘŚĆ 4 
Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 518,40 zł. 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Warunki płatno ści: zgodnie z §3 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena ofertowa 
brutto 

Termin dostawy 

BRAK OFERT 

 
CZĘŚĆ 5 
Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 479 358,00 zł. 
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy. 
Warunki płatno ści: zgodnie z §3 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena ofertowa 
brutto 

Termin dostawy 

1 Wytwórnia Koncentratów i 
Mieszanek Paszowych 

AGROPOL Wawryszuk 
A.M.P.T. Wilczek  A.B. Sp.j. 

21-030 Motycz 

477 049,00 zł  3 dni 

 
 
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od 
dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy.  
 
Wzór oświadczenia jest załącznikiem do niniejszej informacji. 
 
Na otwarciu ofert byli /nie byli* obecni Wykonawcy. 
 
Protokół sporządziła: Justyna Muszyńska-Sadło
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INFORMACJA WYKONAWCY  
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp 

 
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: dostawa paszy dla zwierząt hodowlanych dla Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie,  z podziałem na 5 części: 

 
Wykonawca:  ……………………………………………………………………………………………                                                                        

(pełna nazwa/firma, adres ) 

reprezentowany przez:   ……………………………………………………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 
* NIE NALE ŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
  
* NALE ŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
 

 
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej** 
 

Lp. Nazwa i adres podmiotu  
1.  
2.  
3.  

 
 
 
..................................................................           
                     (miejscowość, data ) 

.................................................................. 
                                                                                                           Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej 
                                                                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy 

 
                                                                                                                      
* Należy właściwe zaznaczyć (X)  
** Grupa kapitałowa w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. 

Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). 
 
Uwaga! W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji z otwarcia ofert Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym 
postępowaniu.   
 

 

 

 


