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Informacja na podstawie art. 86 ust. 5
Ustawy z dnia 29 sĘcznia2004 r. Prawo zamówień publicznych
(

tj. Dz. U. z2Ut7 r. poz.

1579

z późn, zm.)

W PoĘpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetarga
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 1l ust, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

,,Dostawa gazu propan do szkól z terenu gminy Jedlińsk'.
Na podstawie art. 86 ust,5 ustawy

1.

2.
Numer

ofeĘ
l

2
Ą

J
4
5

z dniaż9 sĘczniaż}}4 r.Prawo

zamowieńpublicznych informuję:

Wartośó kwoty jaką Zamawiający zamierzaptzeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
200,000,00 zŁ netto.

FirmY i adresy Wykonawców, którzy
Firma (narwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Axan Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 5
08-3l l Bielanv
Bęta Prim Sp. z o.o.
ul. Bieławin 7
22-100 Chełm

cena oferowana
Termin
brutto w złotychza każdorazowej
litr sazu
dostawv

Tęrmin płatności

Cena brutto zalitr gazu

ż4 godziny

30 dni

Cena brutto zalitr gazu

24 godziny

30 dni

24 godziny

30 dni

48 godzin

30 dni

48 godzin

21 dni

1,70 zł.

Cena brutto zalitr gazu

ul. Puławska 38

1,78 zł.

20-822Lublin
GAsPoL S.A

Cęna brutto za|itr gazv

2l -100 Lubartów
AmęriGas Polska Sp, z o.o.
ul. Modlińska 344
03-152 Warszawa

w terminie wrazz informacjami o nich:

2,45 zł.

TEZET Sp. z o.o.

ul. Gazowa 9

ńoĘ|i oferty

2,02 zł.

Cena brutto zalil'r gazu
2,50

ń.

JednoczeŚnie Zamawiający informuje, że Wykonawcy któtzy ńożyti

ofeĘ, w

terminie 3 dni od dnia

zamięszczęnia przez ZamawiĄącego na stronie intemetowej www.bipjedlinsk.pl zakładcę
,,PRZETARGI" niniejszej informacji, zobowiązani są przekazaó Zamawiającemu oświadczęnieo
PrzYnależmoŚci lub braku przynalężności do tej samej grupy kapitałowej - w oryginale, w rozumieniu
ustawyzdnia16lutego2007r.oochroniekonkurencjiikonsumentów (Dz.IJ.z2Ol5r.poz.184, 1618
i 1634), o której mowa w art, 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publiczrych - na formularzu
stanowiącym ZŃącznlk nr 4a lub 4b do SIWZ . Wraz ze ńożęniem oświadczenia, Wykonaw ca może
Przedstawió dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą d,o zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie

zamówienia.
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