Sulechów, 22 sierpnia 2019 r.

SP.26.1.2019
INFORMACJA Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nazwa zadania: Modernizacja kotłowni szkolnej

1.

2. Data i godzina otwarcia ofert: 22.08.2019 r., godzina 1000
3. Liczba złożonych ofert: 3
Kryteria oceny ofert
Nr
oferty

1.
2.
3.

Nazwa Wykonawcy

Zakład Usługowy Ziółkowski Paweł
Stary Jaromierz 25, 66-120 Kargowa
DECO Clean Energy sp. z o.o.
ul. Parkowa 11 55-095 Siedlec
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
„WODAX” Jerzy Wawrzyńczak
ul. Kossaków 18 66-100 Brzezie k. Sulechowa

Cena brutto
60%

wydłużenie
okresu gwarancji
ponad wymagane
36 miesięcy
30%

Skrócenie
terminu realizacji
zamówienia
10 %

217 464,00

o 24 miesiące

o 15 dni

321 030,00

o 24 miesiące

o 15 dni

245 877,00

o 24 miesiące

o 10 dni

Termin płatności: zgodnie z SIWZ
4. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia:

190 000,00 zł brutto
5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia, przez Zamawiającego, na stronie internetowej niniejszej informacji,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) – wzór oświadczenia w załączeniu. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI
LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
……………………………………………………………………….………………….
……………………………..……………………………………………………………
(nazwa/firma Wykonawcy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie pod nazwą: Modernizacja kotłowni szkolnej (nr postępowania SP.26.1.2019),
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym, stosownie do art. 24 ust. 11
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., Nr 1986 z późn. zm.) oświadczam, że:
1) nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych*;
2) należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wraz z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w
niniejszym postępowaniu*:
a) ………………………………………………………………...
b) ………………………………………………………………...
* niepotrzebne skreślić

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

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

…………………………………………
(podpis)

