Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego
na lata 2014-2020.
Nazwa Projektu

„Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i
wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w
Słupsku – dostawa urządzeń szybkiego prototypowania”.

Nr wniosku o dofinansowanie:

RPPM.04.01.00-22-0007/16
Słupsk, dn.08.02.2018 r.

Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Nr spr. ZP.271.08.2018
INFORMACJA
Z OTWARCIA OFERT
1. Zamawiający: Miasto Słupsk, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 1579 z późn. zm.), zwanej
dalej „Ustawą Pzp”, przekazuje informacje z otwarcia ofert, w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na: „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i
wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – dostawa urządzeń
szybkiego prototypowania”.
2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
137 000,00 zł
3. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 pkt. 2 i 3 Ustawy Pzp:

Nr

1

Firmy oraz adresy
Wykonawców,
którzy złożyli oferty w
terminie
SMARTTECH Sp. z o.o.,
Racławicka 30,
05-092 Łomianki

Cena brutto oferty

300 936,01 zł

Okres gwarancji

24 m-ce

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej, powyższej informacji, zobowiązany
jest 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, wraz ze
złożeniem oświadczenia. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
W załączeniu wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP do wykorzystania przez
Wykonawców.
Powyższa informacja zostaje zamieszczona na stronie internetowej w dniu 08.02.2018 r.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA

ZP.271.08.2018

……………………………….
(miejscowość i data)

WYKONAWCA
Nazwa:…………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………........
NIP: ……………………………………………………………….
Adres e-mail:…………………………fax:………………………
MIASTO SŁUPSK
pl. Zwycięstwa 3,
76-200 Słupsk

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 i ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Szkoła Zawodowa – szkołą
dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych w Słupsku – dostawa urządzeń szybkiego prototypowania”. prowadzonego przez
Miasto Słupsk oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

Oświadczamy, że: należymy / nie należymy1 do tej samej grupy kapitałowej, której inni
przynależni Wykonawcy złożyli odrębne oferty.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

1

Wykonawca wykreśla niepotrzebne

Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, które złożyły odrębne oferty (wypełnić jeżeli
dotyczy):
1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

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

UWAGA:
1) Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie, każdy z nich
składa przedmiotowe oświadczenie oddzielnie.

.........................................................................................
czytelny podpis lub pieczątka z podpisem osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

