
Tychy, dn. 10.07.2020 r.

Wykonawcy

Dotyczy: informacji z otwarcia ofert

Szanowni państwo,
działając  w  oparciu  o  art.  86  ust.  5  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień
publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.),  poniżej  przedstawiamy  informację
z  otwarcia  ofert  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  pn:
„Malowanie oraz remont posadzek w pomieszczeniach  należących do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tychach”.

Zawiadamiamy, iż bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 144 000,00 zł

Złożono następujące oferty: 

L.P Nazwa i adres Wykonawcy Cena Termin
wykonania

Okres
rękojmi

Warunki
płatności

1
PRAGMATIC Sp. zo.o.

ul. Krakowska 201
40-393 Katowice

187 088,92 zł 30.09.2020 r. 60 miesięcy 21 dni

2 Przedsiębiorstwo 
Projektowo - Budowlane

Herman Jarosław
ul. Przyległa 4

44-323 Połomia

187 627,39 zł 30.09.2020 r. 60 miesięcy 21 dni

3 DOMAR
 Krystian Góra

ul. Dragonów 25
43-346 Bielsko - Biała

136 048,88 zł 30.09.2020 r. 60 miesięcy 21 dni

Jednocześnie, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przypominamy, iż wykonawca w terminie
3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  niniejszej  informacji,  winien  przekazać
zamawiającemu  oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

          Zatwierdził:
                                                                                             Dyrektor Miejskiego Ośrodka

                                  Pomocy Społecznej 
                                              mgr Marianna Feith

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia



          
      Wykonawca

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej,

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

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Malowanie oraz remont posadzek w pomieszczeniach  należących do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tychach”, oświadczam, iż:

1.  nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 650  ze.

zm.) wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu

lub

2.  należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej wraz z Wykonawcą/Wykonawcami:

………………………………………………………………………………(nazwa Wykonawcy),

którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

W tym przypadku załączamy dowody, że powiązania z ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie

prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia.

* niepotrzebne skreślić.

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

        …………………………………………

                                                                                     pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
           oświadczeń woli w imieniu wykonawcy   

Niniejsze oświadczenie należy dostarczyć w oryginale.


