
Baranów, dnia 10.12.2019r
ZSP.271.1.2019

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
              nieograniczonego na “Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla
                       Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie w 2020 roku”
                                                 Nr ogłoszenia BZP  624353-N-2019

Na realizację części Nr 1 w/w zamówienia wpłynęły dwie oferty przedstawiające taki sam bilans ceny 
i innych kryteriów oceny ofert.
Na podstawie art.91 ust. 4 ustawy z dnia 2004  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 ze zm.) Zamawiający wzywa niżej wymienionych Wykonawców:

1. “Tomik” Tomasz Depta, ul. Składowa 10, 24-100 Puławy.
2. “Almax” - Dystrybucja Sp. Z o.o., Panieńszczyzna, 21-002 Jastków.

do złożenia oferty dodatkowej do dnia 13.12.2019 r. do godz. 14.00.

Zgodnie z art.91 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy 
składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w złożonych ofertach,
dla których termin składania ofert upłynął w dniu 06.12.2019 r. o godz. 14.00.
Ofertę dodatkową należy złożyć w zamkniętym, opieczętowanym opakowaniu gwarantującym 
zachowanie poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia.
Oferta w/b umieszczona w opakowaniu oznakowanym w następujący sposób:

                                      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baranowie,
                                                    ul. Szkolna 2, 24-105 Baranów
                                      Oferta dodatkowa w trybie przetargu nieograniczonego
                                  pn. “ Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla 
                                Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie w 2020 roku”  
                                                          Część Nr 1 – Dostawa jaj
                                          -  NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES-
                                        Nie otwierać przed 13.12.2019 roku godz. 14.00

Ofertę dodatkową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny, 
ul. Szkolna 2, 24-105 Baranów(sekretariat).
Otwarcie ofert dodatkowych nastąpi w dniu 13.12.2019 r. o godz. 14.10 w siedzibie Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.
W przypadku nie złożenia oferty dodatkowej Zamawiający uzna, że Wykonawca podtrzymuje cenę 
podaną w złożonej przez siebie ofercie.
Adres strony internetowej na której Zamawiający zamieścił wezwanie i formularz oferty dodatkowej:
zsp.gminabaranow.pl  bip: zspbaranow.bip.gov.pl                                               
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