ZP-MPGKiM/60/VIII/2020

Siemianowice Śl. 02.09.2020r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT KOREKTA

w postępowaniu pn: Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Powstańców 17 – przybudówka w Siemianowicach Śląskich, które odbyło się w dniu 02.09.2020r. o godz. 08:30.
Zgodnie z art 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 1843) informuję, że:
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 60.000,00 zł brutto.
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:
Nr
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
ofer
adres wykonawcy
ty

Cena oferty
brutto w PLN

Wysokość kary
umownej

1.

Zakład Remontowo – Budowlany
Halina Grzebieluch – Szeliga
ul. Imielińska 42
41-407 Imielin

80.188,01 zł

0,7%

Zgodnie z wzorem umowy

2.

ZUPH ANKO Andrzej Konieczny
ul. Webera 4
41-800 Zabrze

63.854,04 zł

0,7%

Zgodnie z wzorem umowy

3.

Zakład Remontowo Budowlany
„ADMAR”
ul. E. Orzeszkowej 2E
41-103 Siemianowice Śląskie

69.999,99 zł

0,7%

Zgodnie z wzorem umowy

4.

Zakład Remontowo Budowlany Dekarsko Blacharski
Krzysztof Franiel
ul. Kalidego 25a/2
41-600 Chorzów

59.263,40 zł

0,7%

Zgodnie z wzorem umowy

5.

Kompleks Remont Sp. z o. o.
ul. Zawidzkiej 10a
41-300 Dąbrowa Górnicza

162.941,84 zł

0,7%

Zgodnie z wzorem umowy

Warunki płatności

Jednocześnie Prowadzący postępowanie przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. 2019r. poz.1843 – dalej również „Pzp”, Wykonawca w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Prowadzącego postępowanie informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Prowadzącemu postępowanie 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 Wykonaw cą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu usta wy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 369) Prowadzący
postępowanie zamieścił na stronie internetowej.
Dyr Zarządu ds Ekonomicznych mgr Mariola Kołodziej
Dyr Zarządu ds Technicznych mgr Karol Termin
…………………………………………………………………………
(podpis i pieczęć Prowadzącego postępowanie)

Oświadczenie o przynależności**) / braku przynależności**)do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 369)
WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Remont kapitalny dachu budynku
przy ul. Powstańców 17 – przybudówka w Siemianowicach Śląskich
1. Oświadczamy, iż z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, której dotyczy
oferta, nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 369)**

1. Oświadczamy, iż wspólnie z ………………………………………………………………***) należę/należymy**) do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z
2019r., poz. 369).) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:

2. ………………………………………………………………………………………………*)
3. ………………………………………………………………………………………………*)
4. ………………………………………………………………………………………………*)
5. ………………………………………………………………………………………………*)

..................................
dnia

…………........................................................
podpis osoby/ osób uprawnionej uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy

*) wykonawca wypełnia odpowiednio
**) niepotrzebne skreślić
***)wpisać nazwę/y podmiotów składających ofertę w przedmiotowym postępowaniu, z którymi Wykonawca
przynależy do tej samej grupy kapitałowej

