
ZP-MPGKiM/9/I/2019 Siemianowice Śl. 15.02.2019r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu pn: Wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej dla zabudowy łazienek
w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Siemianowice Śląskie które odbyło się w dniu
15.02.2019r. o godz. 08:30.

Zgodnie  z  art  86  ust  5  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  publicznych
(Dz. U. 2017r. poz. 1579 ze zmianami) informuję, że:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 55.000,00 zł brutto 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

Nr
ofer
ty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz

adres wykonawcy

Cena oferty

brutto w PLN

Wysokość kary
umownej

Warunki płatności

1

Pracownia Projektowa 
,,WYKRZYKNIK''
Wojciech Kowalczyk
43-190 Mikołów 

 5 658,00 zł (za
jeden projekt
wraz z pełnie-
niem nadzoru
autorskiego) 

1 % Zgodnie z wzorem umowy

2
PTH ,,Miastoprojekt-Delta”
ul. 1 Maja 30a
45-355 Opole

Pustostany
5 252,10 zł
Lokal zamieszkały 
4 305,00 zł
nadzór
492,00 zł

1 % Zgodnie z wzorem umowy

3

Biuro Inżynierskie ENVIRO-
PROJEKT Sp. z o. o.
ul. M. Skłodowskiej Curie
41-103 Siemianowice Śl.

Pustostany 
1 451,40 zł
Lokal zamieszkały 
1168,50zł
nadzór
61,50 zł

1 % Zgodnie z wzorem umowy

4

Expert Group
Dorota Setlak
ul. Roosevelta 1/3
41-500 Chorzów

Pustostany 
3 500,00 zł
Lokal zamieszkały 
2 790,00 zł
nadzór
100,00 zł

1 % Zgodnie z wzorem umowy

5

P.H.U ,, KUMBUD''
mgr inż. Zbigniew Bramowicz
ul. Wyzwolenia 8c/9
41-103 Siemianowice Śląskie

Pustostany 
1 490,50 zł
Lokal zamieszkały 
984,00 zł
nadzór
123,00 zl 

1 % Zgodnie z wzorem umowy

Jednocześnie Prowadzący postępowanie przypomina, iż zgodnie z art.  24 ust 11 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. 2017r. poz.1579 ze zmianami) –  dalej rów-
nież „Pzp”, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Prowadzące-
go postępowanie informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp prze -



kazuje 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 Wykonawcą nie prowa-
dzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozu-
mieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Prowadzący postępo-
wanie zamieścił na  stronie internetowej. 

                                                                               …………………………………………………………………………
                                                                               (podpis i pieczęć Prowadzącego postępowanie)



Oświadczenie o przynależności**) / braku przynależności**)do tej samej grupy kapitałowej w rozu-
mieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Wykonanie dokumenta-
cji kosztorysowo – projektowej dla zabudowy łazienek w lokalach stanowiących mieszkaniowy za-
sób Gminy Siemianowice Śląskie”
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 (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 184  z późn. zm.)**

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 (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) 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 Wy-

konawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej


	Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

