INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja kotłowni i wymiana instalacji CO wraz z remontem wewnętrznym
budynku WTZ w Nowej Woli” (sprawa nr 1/ZP/NW/20)
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuję, iż:
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 160 000,00 zł brutto
Poniżej podaje firmy, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofertach:
Nr
oferty

Firmy, adresy wykonawców

1

Zakład Ogólnobudowlany
Jerzy Kalenik
Jeroniki 20,
16-070 Choroszcz

2

SAN – SERWIS
Dariusz Sitko
ul. Akacjowa 10
16-020 Czarna Białostocka

Cena oferty
brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres
gwarancji

Warunki płatności

159 085,99 zł

Zobowiązuje się wykonać
przedmiotowe zamówienie
w terminie:
od dnia podpisania umowy
do 15.10.2020 r.

245 997,54 zł

Zobowiązuje się wykonać
przedmiotowe zamówienie
w terminie:
od dnia podpisania umowy
do 15.10.2020 r.

gwarancji na okres
60 miesięcy,
licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru
końcowego przedmiotu
umowy
gwarancji na okres
60 miesięcy,
licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru
końcowego przedmiotu
umowy

Zgadzam się na 30 dniowy termin
płatności liczony od dnia
dostarczenia Zamawiającemu
faktury. Za termin zapłaty uznaję
się datę złożenia polecenia
przelewu w banku Zamawiającego.
Zgadzam się na 30 dniowy termin
płatności liczony od dnia
dostarczenia Zamawiającemu
faktury. Za termin zapłaty uznaję
się datę złożenia polecenia
przelewu w banku Zamawiającego.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
UWAGA !!! Oświadczenie należy złożyć w oryginale (wzór oświadczenia w załączeniu) UWAGA !!!
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

……………………………………………
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ O KTÓREJ MOWA
W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ja (my), niżej podpisany(ni) .......................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz : …………………………………...…………………………...
....................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w związku z udziałem w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„„Modernizacja kotłowni i wymiana instalacji CO wraz z remontem wewnętrznym budynku
WTZ w Nowej Woli” (sprawa nr 1/ZP/NW/20)

oświadczam, co następuje:
1. Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

………………..…, dnia …………..……. r. …………..………………………………
(miejscowość)

(Wykonawca lub osoba upełnomocniona)

2. Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo zamówień publicznych, z niżej wymienionymi wykonawcami, którzy złożyli
odrębne oferty/oferty częściowe w niniejszym postępowaniu:

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………..……
…………………………………………………………………………………………………
(nazwy i adresy firm)

………………..…, dnia …………..……. r. …………..………………………………
(miejscowość)

(Wykonawca lub osoba upełnomocniona)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

