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Zabiele, 14.03.2017r.

BIOM Sp. z o.o.
Dolistowo Stare I 144 ; 19-124 Jaświły
adres do korespondencji:
Biuro Zarządu: Zabiele 37
19-124 Jaświły

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP
(informacja z otwarcia ofert)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa i
montaż wagi samochodowej najazdowej o nośności 60t na potrzeby ZZO Koszarówka
1. Do wyznaczonego terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu złożono 3 oferty.
2. Oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców:

Nr oferty

1

2

3.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
AUTOMATYKA SERWIS E.MAJDAŃSKI SP.J.
ul. Słoneczna 9
72-010 Police
TAMTRON S.A.
ul. Sobocińskiego 19A
40-687 Katowice
UNIWAG Andrzej Starzyk
ul. Półłanki 31A
30-740 KRAKÓW

Cena w złotych
brutto

lata gwarancji

124 998,75
137 760,00

122 262,00

5

5

5

3. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj 98 400,00 zł brutto.
UWAGA!
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji:
Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oryginale.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione
w pkt 1) składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
Przykładowy wzór oświadczenia w załączeniu.

………………………….dn. ...........................
………………………………………..
(oznaczenie Wykonawcy)
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
Dostawa i montaż wagi samochodowej najazdowej o nośności 60t na potrzeby ZZO Koszarówka
OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę w postępowaniu, jako upoważniony na piśmie lub
wpisany w odpowiednich rejestrach, oświadczam, że z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty
w niniejszym postępowaniu, nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp.
..................………………….…………….
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę w postępowaniu, jako upoważniony na piśmie lub
wpisany w odpowiednich rejestrach, oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty
w niniejszym postępowaniu:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

...............................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

