
Lublin, dnia 14 marca 2017 r. 
znak postępowania: ZP 04/2017 
 

Protokół z otwarcia ofert 
 
 W dniu 14 marca 2017 r. o godzinie 12:15 w pok. 1 dokonano otwarcia ofert  
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę żywienia pacjentów 
Szpitala Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie” 
(znak postępowania: ZP 04/2017) 
 
 Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem poinformował, iż kwota, jaką zamierza 
przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia wynosi: 937 085,76 brutto. 
Otwarcia ofert dokonały następujące osoby: 
 

1. Tomasz Kwiatkowski 
2. Agnieszka Mielniczuk 
3. Zofia Szulc 
 
 

Złożono następujące oferty. Podawana cena to cena brutto oferty. 
 
Oferta nr 1 
Vendi Servis Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126, 91-204 Łodź 
-wartość oferty brutto 1 014 768,00 zł 
-liczba należycie zrealizowanych usług spełniających warunek udziału w postępwoaniu  
o ktorym mowa w pkt.4.2.3 SIWZ - 5 
-zatrudnienie co najmniej jednej osoby określonej w pkt. 12.5 a) SIWZ - TAK 
 
Oferta nr 2 
Konsorcjum firm: 
-Catermed S.A., ul. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków 
-Rebus Sp. z o.o., ul. Lipowa 36D, 05-123 Chotomów 
-wartość oferty brutto 966 168,00 zł 
-liczba należycie zrealizowanych usług spełniających warunek udziału w postępwoaniu  
o ktorym mowa w pkt.4.2.3 SIWZ - 5 
-zatrudnienie co najmniej jednej osoby określonej w pkt. 12.5 a) SIWZ - TAK 
 
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej ustawa) 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 grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. 
 
Ww. oświadczenie należy przesłać w formie oryginału na adres: Instytut Medycyny Wsi, im.  
W. Chodźki, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin (KANCELARIA OGÓLNA parter) 
 
Wzór oświadczenia jest załącznikiem do niniejszej informacji. 
 
Na otwarciu ofert nie było\byli obecnych\ni Wykonawców\cy. 
Na tym protokół zakończono.     

/-/Tomasz Kwiatkowski 
/-/Agnieszka Mielniczuk 

/-/Zofia Szulc 


