LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Protokół z dnia 25.09.2020 r. godz. 13:00
z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Zakup paliwa lotniczego typu JET A-1, połączony z wydaniem
do statków powietrznych Zamawiającego na terenie Portu Lotniczego Warszawa Okęcie, Portu Lotniczego Gdańsk -Rębiechowo, Portu Lotniczego Bydgoszcz Szwederowo (3 Zadania)” nr postępowania: ZP/3/VIII/2020
1. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformował, iż zamierza
na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 2 483 370,00 zł, w tym:

przeznaczyć

na zadanie nr 1 – 2 091 000,00 zł
na zadanie nr 2 – 264 450,00 zł
na zadanie nr 3 – 127 920,00 zł
2. Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu, zgodnie z art. 86 ust. 5 uPzp.
Numer
oferty

1

Firma i adres Wykonawcy

LOTOS-Air BP Polska
Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 472b,
80-309 Gdańsk,

Cena oferty

Gwarancja, czas
dostawy i warunki
płatności

zadanie nr 1 – 1 380 688,80 zł
zadanie nr 2 – 174 161,30 zł
zadanie nr 3 –

----------

Zgodnie z SIWZ

zadanie nr 1 – 1 226 938,80 zł
2

PKN ORLEN S.A.
ul.Chemików 7,
09-411 Płock

zadanie nr 2 – 191 610,08 zł
zadanie nr 3 –

89 665,60 zł

Zgodnie z SIWZ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego powyższej
informacji, przekaże Zamawiającemu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub
w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 uPzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
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