
 
Dobczyce, dnia 16.07.2020 r.  

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843, ze zm.) Zamawiający podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert, 

które odbyło się w dniu 16.07.2020 r. o godz. 09:15. Kwota, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 137.100,00 zł brutto (suma zadań od nr 1 

do nr 3), w tym: zadanie nr 1: 90.000,00 zł, zadanie nr 2: 10.000,00 zł i zadanie nr 3: 37.100,00 zł. 

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 

Lp. Data wpływu Nazwa Wykonawcy i adres Cena oferty brutto (zł)/ gwarancja i rękojmia (miesięcy) 

Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 Zadanie nr 3 

1 14.07.2020 r. Biuro Inżynieryjne Martex  

Marcin Puźniak 

Gorzeszów 19,  

58-405 Krzeszów 

--- 23.859,54 zł/ 

24 miesiące 

40.578,93 zł/ 

24 miesiące 

2 15.07.2020 r. Merazet S.A. 

Ul. J. Krauthofera 36 

60-203 Poznań 

129.027,00 zł/ 

24 miesiące 

29.189,13 zł/ 

24 miesiące 

--- 

3 15.07.2020 r. VER-TOM Tomasz Pierzchała Sp. j.  

Ul. Szlachecka 51 

32-050 Borek Szlachecki 

94.525,50 zł/ 

24 miesiące 

--- --- 

4 15.07.2020 r. Kobis Paweł Wojtanowski,  

33-170 Tuchów, ul. Widok 16 

84.630,15 zł/ 

24 miesiące 

--- --- 

5 16.07.2020 r. Przedsiębiorstwo Handlowe  

KOGEX Sp. z o. 

Ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław 

--- 23.008,38 zł/ 

24 miesiące 

40.559,25 zł/ 

24 miesiące 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia 

na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu (bez dodatkowego 

wezwania)  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 4 

 

UWAGA! Składane w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w 

art. 86 ust.5.ustawy Pzp na stronie internetowej zamawiającego 

 

OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

………………………………….. 

Nazwa i adres wykonawcy: 

(Zgodnie z danymi rejestrowymi.  

W przypadku gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie 

należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o 

zamówienie,(wspólników s.c. , konsorcjantów) a nie tylko pełnomocnika.) 

.................................................................................................................................................... 

Województwo: ............................................................................................................... 

NIP: ................................................................................................................................ 

numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym .................................................. 

adres e-mail Wykonawcy   …………………………………………………………………... 

adres do korespondencji …………………………………………………………………….. 

Przystępując do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa 

pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w 

Dobczycach 

oświadczam, że: 

……….nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty  

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

……należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów* 

…..nie należę do żadnej (jakiejkolwiek) grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

*właściwe zaznaczyć znakiem x 

 
UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z aktualną 

ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia ogłoszenia postępowania), może przedstawić 

wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu  zgodnie z art. 24 ust 11 Pzp.  

 
POUCZENIE: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, składa każdy Wykonawca – w tym, z osobna każdy Wykonawca 

ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, chyba że z treści pełnomocnictwa udzielonego na 

podstawie art. 23 ust. 2 Pzp wynika umocowanie pełnomocnika do złożenia takiego oświadczenia w 

imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

 

 

………………………… 

Podpisano 

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 


