01.2018/ZP

Tychy, dnia 8 października 2018 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 października 2018 r. podczas otwarcia ofert w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:
„Wykonanie termomodernizacji, fotowoltaiki i instalacji solarnej w budynku publicznego,
położonego w Tychach, ul. Gen. De Gaulle'a 49”, zamawiający podał kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz odczytał informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia, zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości
650 000,00 zł brutto.
Złożono następujące oferty:
- w części 1: nie wpłynęła żadna oferta
- w części 2:
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty
brutto

Warunki płatności

Termin
realizacji
zamówienia

1

REDGREY ANDRZEJ OCHMAN
UL. GŁÓWNA 13
47-450 KRZYŻANOWICE

254 856,00 zł

21 dni od daty
doręczenia faktury
zamawiającemu

do 30 czerwca
2019 roku

2

IT InterTech Paweł Jarząbek
ul. Wodzisławska 146
44-325 Mszana

200 000,00 zł

21 dni od daty
doręczenia faktury
zamawiającemu

do 30 czerwca
2019 roku

Jednocześnie, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przypominamy, iż wykonawca w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, winien
przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.
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pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
Przystępując do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie
przetargu nieograniczonego, pn.: „Wykonanie termomodernizacji, fotowoltaiki i instalacji solarnej
w budynku publicznego, położonego w Tychach, ul. Gen. De Gaulle'a 49”
1. oświadczam, iż nie należę/my do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.)
wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*,
lub
2. oświadczam, że należę/my do grupy kapitałowej wraz z wykonawcą/wykonawcami:
…………………………………………………………………………..……. (nazwa wykonawcy)
którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*.
W tym przypadku załączam/my dowody, że powiązania z w/w wykonawcą/wykonawcami nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia*.
*niepotrzebne skreśli

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

miejscowość i data

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego
imieniu

Niniejsze oświadczenie należy dostarczyć w oryginale

